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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND 

Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011 genomfört en webbenkät till 

elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet i Karlstads kommun. Enkäten 

är utformad av Ungdomsstyrelsen och syftar till att följa upp och utveckla kommunal 

ungdomspolitik. Attityd i Karlstad AB har ansvarat för framställandet av resultatrapport 

och en grundläggande analys. Undersökningen genomfördes även 2008. Svarsfrekvensen 

är 63 procent.  

FRITID 

Mängden fritid 

Majoriteten av ungdomarna i Karlstads kommun tycker att de har lagom mycket fritid, 

tjejerna upplever att de har något mindre fritid än killarna och gymnasieeleverna svarar 

att de har mindre fritid än högstadieeleverna. 

Fritidsaktiviteter 

80 procent tycker att det finns mycket att göra på fritiden. De vanligaste 

fritidsaktiviteterna är att surfa på internet, umgås med kompisar och att hjälpa till hemma. 

De vanligaste platserna för att träffas och umgås med vänner är hemma hos varandra, 

utomhus och i idrottshallar. Tjejerna träffas även ofta på caféer. 

Föreningsverksamhet 

80 procent av alla ungdomar är medlemmar i någon förening, oftast i idrottsföreningar. 

Föreningstypen som har ökat mest de senaste tre åren är de religiösa föreningarna och 

församlingarna vilka 24 procent av ungdomarna uppger att de är medlemmar i. De flesta 

upplever att de får vara med och påverka i den grad de vill i föreningar där de är aktiva, 

men 16 procent av ungdomarna skulle vilja påverka mer än vad de får. 

Erfarenheter från utlandet 

13 procent har varit utomlands för att arbeta, studera eller i ungdomsutbyte. Många fler 

skulle vilja åka utomlands för sådana aktiviteter, men behöver pengar samt mer 

information om hur man gör för att det ska kunna bli verklighet. 

SKOLA 

Hur skolan upplevs 

Skolmiljön, skolbiblioteket, schemat och skolmaten upplevs som bättre än för tre år 

sedan. Förbättringarna har främst skett på högstadieskolorna. Även stämningen på skolan 
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har blivit bättre sedan 2008 och problem med mobbing och främlingsfientlighet har 

minskat. Samtidigt bedömer eleverna att elevråden inte tas på lika stort allvar och att de 

inte får veta vad de ska ha inflytande över i skolan i lika hög grad som tidigare. 

Elevernas inflytande 

Eleverna vill bestämma betydligt mer om skolan än vad de upplever att de får vara med 

och bestämma. Tjejerna vill bestämma mer än vad killarna vill och killarna upplever att 

de får bestämma mer än vad tjejerna upplever att de får. 

Information om utbildnings- och jobbmöjligheter 

68 procent av åttondeklassarna hade i slutet på höstterminen i åttan ännu inte fått någon 

information inför gymnasievalet. De som går på gymnasiet nu bedömer att de fick bra 

information inför sitt gymnasieval. Över hälften av gymnasieeleverna hade i slutet på 

höstterminen i tvåan inte fått någon, eller endast dålig, information om fortsatta studier 

och jobbmöjligheter. 

POLITIK, SAMHÄLLE OCH INFLYTANDE 

Intresset för politiska frågor 

De områden som ungdomarna tycker är viktigast för kommunen att satsa på är sjukvård, 

skola, skapa arbeten för unga, lika lön för lika arbete och att jobba mot kriminalitet. 

 

Intresset för politik och samhällsfrågor har minskat sedan 2008 och det är färre än 

tidigare som vill vara med och påverka i frågor som rör den egna kommunen. 15 procent 

av alla ungdomar vill inte vara med och påverka då de tror att de som ändå bestämmer 

inte lyssnar på dem. De flesta tror att deras möjligheter att framföra sina åsikter till de 

som bestämmer i kommunen är små. Om de vill påverka något vänder de sig helst till 

någon de känner eller någon organiserad ungdomsgrupp (t ex ungdomsråd eller 

ungdomsfullmäktige). 

 

Majoriteten av ungdomarna tycker att det är viktigt att beslutsfattare och unga träffas och 

diskuterar. En femtedel skulle själva vilja träffa en beslutsfattare i kommunen. 

Politiska aktiviteter 

De politiska aktiviteter som flest kan tänka sig göra, eller redan har gjort, är att skriva på 

namninsamlingar och att skriva insändare. Det är oftast killarna som står för de olagliga 

politiska aktiviteterna så som till exempel klotter och förstörande av annans egendom. 
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TRYGGHET 

Upplevd trygghet och brottsutsatta 

Ställen där flest känner sig otrygga är i kollektivtrafiken, på nöjesställen, utomhus i 

bostadsområdet och ute på allmän plats. Tjejer upplever en större otrygghet än killarna på 

samtliga platser och det är även fler tjejer som inte vågat gå ut vid något tillfälle det 

senaste halvåret. Fler än tidigare känner sig otrygga i klassrummen, ett problem som är 

större på högstadiet än på gymnasiet. 

 

När det gäller brottsutsatta är det en minskad andel som har blivit bestulna eller utsatta 

för hot sedan mätningen 2008. 

Mobbing 

Som i tidigare mätning är det fortfarande nio procent som känt sig mobbade eller utfrysta 

den gångna terminen, ett problem som är dubbelt så stort på högstadiet som på 

gymnasiet. De som själva blivit utsatta för mobbing eller utfrysning har större benägenhet 

att själva utsätta andra för detsamma. 

HÄLSA 

Hälsotillstånd 

Majoriteten av ungdomarna bedömer sin hälsa som god. Samtidigt är det över 60 procent 

som känner sig trötta flera dagar i veckan och 38 procent som känner sig stressade flera 

dagar i veckan. Det är fler tjejer som har stressrelaterade besvär och problemen är även 

större på gymnasiet än på högstadiet. 

Kost- och träningsvanor 

När det gäller kost- och träningsvanor har inga större förändringar skett bland ungdomar 

de senaste tre åren. 15 procent tränar bara någon gång i månaden eller mer sällan. En 

fjärdedel hoppar över frukosten flera gånger i veckan. Det finns ett samband mellan 

dåliga kostvanor och låg träningsfrekvens. 

Tobak- och alkoholvanor 

Andelen rökare har sedan 2008 ökat bland högstadiekillarna men är konstant bland 

tjejerna och gymnasieeleverna. De högstadieungdomar som dricker alkohol gör det allt 

oftare. Däremot finns det en positiv trend bland gymnasieungdomarna där andelen som 

dricker sig berusade varje vecka har minskat sedan tidigare mätning. 

 

Oftast får ungdomarna tag på alkohol från kompisar eller kompisars syskon alternativt 

från någon annan vuxen som köper ut åt dem. De som har tillåtelse från sina föräldrar att 
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dricka alkohol dricker sig berusade oftare än ungdomar som inte får dricka alkohol för 

sina föräldrar. 

Drogvanor 

Andelen som provat droger är lika stor som för tre år sedan. Strax under tio procent har 

någon gång använt hasch eller marijuana och sex procent har använt andra droger.  

Orättvis behandling 

En tredjedel av ungdomarna har känt sig orättvist behandlade på ett sådant sätt att de känt 

sig kränkta någon gång det senaste halvåret. Kränkningen har främst skett i kontakt med 

skolans personal eller andra elever. 

ARBETE 

Extrajobb 

16 procent av ungdomarna har extrajobb och 17 procent har försökt att få extrajobb utan 

att lyckas. Det är en minskad andel som extrajobbar jämfört med 2008 års mätning. 

Sommarjobb 

Tre av fyra gymnasieelever hade ett sommarjobb mellan ettan och tvåan i gymnasiet. 

Majoriteten fick sina sommarjobb genom kommunen. 15 procent av högstadieeleverna 

hade ett sommarjobb mellan sjunde och åttonde klass. Högstadieeleverna fick oftast sina 

jobb genom någon i sin egen familj. 

Starta eget 

Hälften av ungdomarna kan tänka sig att starta eget i framtiden medan 40 procent inte vet 

om de kan tänka sig att göra det. Sedan 2008 års mätning är det en minskad andel både 

bland högstadie- och gymnasieelever som kan tänka sig att starta eget i framtiden. 

Ungdomar till föräldrar som driver eget företag har större benägenhet att själva vilja driva 

eget företag. 

FRAMTIDEN 

Högsta planerade utbildning 

Över hälften av ungdomarna planerar att studera på universitet eller högskola, andelen är 

högre bland gymnasieeleverna än bland högstadieeleverna. 

Flytta från kommunen 

Närmare hälften tror att de kommer flytta från kommunen och 40 procent vet inte om de 

kommer göra det eller inte. De kan främst tänka sig att flytta för jobb eller studier. De 

flesta kan tänka sig att flytta tillbaka till kommunen igen och då främst för närheten till 

släkt och vänner. 
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Framtidssyn 

Om ungdomarna fick välja fritt skulle de helst åka ut och resa direkt efter gymnasiet. Om 

möjligheten finns skulle en tredjedel helst vilja bo utomlands i framtiden. 

 

Majoriteten av ungdomarna, 85 procent, ser positivt på sin egen framtid. Endast fyra 

procent har en negativ syn på den egna framtiden. 
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BAKGRUND 
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). Detta för att kommuner på ett enkelt sätt ska 

kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik 

som bygger på samarbete mellan olika sektorer. Ungdomsstyrelsen har också identifierat 

tre centrala målgrupper för enkäten vilket är årskurs 7-9, gymnasieelever samt unga 

vuxna 19-25 år. Enkäten är uppdelad i ett antal moduler så som fritid, skola, politik & 

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 är i första hand 

tänkt att genomföras elektroniskt i skolan, men för att nå ungdomar exempelvis utanför 

skolan kan den kompletteras med en postenkät. Ungdomsstyrelsen står för all teknik och 

programvara som behövs för datainsamlingen.  

 

Karlstads kommun har sedan en lång tid arbetat aktivt med ungdomspolitiken för att på 

bästa sätt tillgodose ungdomars behov. Ungdomspolitiken bedrivs i samarbete med bland 

annat Ungdomsfullmäktige, Studentrådet och Uno (Ungdomens Hus). Karlstads kommun 

ser att det är viktigt att utvärdera arbetet för att säkerställa att en fortsatt god 

ungdomspolitik bedrivs. Kommunen har därför valt att för andra gången delta i 

Ungdomsstyrelsens program för lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) under 

hösten 2011. Kommunen har valt att delta i Lupp för högstadiet årskurs 8 samt gymnasiet 

årskurs 2 och enkäten har besvarats på skoltid under perioden 7 november till 7 december 

2011. Karlstads kommun anser att det är lämpligt att en extern part med 

undersökningskompetens ansvarar för att sammanställa resultatet i en rapport. Attityd i 

Karlstad AB har således anlitats för framtagandet av en resultatrapport inklusive analys 

av resultaten vilket innefattar jämförelser med resultaten från mätningen 2008. Målgrupp 

för resultatrapporten är politiker och tjänstmän på Karlstads kommun och andra som har 

med ungdomar att göra.  

SYFTE 

Syftet med Ungdomsstyrelsens utvärdering är att ge Karlstads kommun värdefull 

kunskap om hur ungdomarna har det och vad de tycker är viktigt. Syftet med 

framtagandet av en resultatrapport är att leverera ett lättöverskådligt beslutsunderlag till 

Karlstads kommun som upprättats av en extern part med undersökningskompetens. 
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MÅLGRUPP 

Målgruppen för undersökningen är ungdomar på högstadiet i årskurs 8 samt gymnasiet 

årskurs 2 på skolor i Karlstads kommun. 

GENOMFÖRANDE 

Ungdomsstyrelsen står för undersökningens datainsamling utifrån ett beprövat koncept 

och levererar statistik i SPSS-format till Karlstads kommun. Attityd ansvarar för 

framställandet av en resultatrapport som innebär att materialet bearbetas i SPSS, 

presenteras och analyseras utifrån givna bakgrundsvariabler.  

 

I rapporten presenteras signifikanstester mot bakgrundsvariablerna kön, årskurs och 

undersökningsår. Enkäten i sin helhet för högstadiet och gymnasiet återfinns i bilaga 1. 

Samtliga bakgrundsvariabler finns i bilaga 2 och öppna svar återfinns i bilaga 3. I 

analysavsnittet kommenteras resultaten och vi gör jämförelser med resultatet från 

mätningen som genomfördes 2008. 

SVARSFREKVENSREDOVISNING 

Totalt har 535 ungdomar på högstadiet och 824 ungdomar på gymnasiet besvarat 

enkäten. Detta är resultatet efter Ungdomsstyrelsens kvalitetssäkring där ej kompletta 

svar (mer än 100 missade svar) rensats bort. 

 

Utifrån befintlig statistik för Karlstads kommun är det höstterminen 2011, 745 elever i 

årskurs 8 samt 1412 elever i årskurs 2 på gymnasiet i kommunen. Det ger en 

svarsfrekvens på 72 procent på högstadiet och 58 procent på gymnasiet och en total 

svarsfrekvens på 63 procent. 

 

Antal svar högstadiet – Årskurs 8 Antal 2008 Antal 2011 

Totalt antal svar 735 535 

Ej tillhörande Karlstads kommun 12 10 

Okänd bostadsort 5 2 

Antal ungdomar tillhörande Karlstads kommun 718 523 

 

Antal svar gymnasiet – Årskurs 2 Antal 2008 Antal 2011 

Totalt antal svar 1047 824 

Ej tillhörande Karlstads kommun 426 295 

Okänd bostadsort 4 9 

Antal ungdomar tillhörande Karlstads kommun 617 520 
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Som ovanstående tabeller visar är det många av gymnasieeleverna som pluggar i Karlstad 

men bor i en annan kommun. På frågor som rör skolan redovisas svar även från 

ungdomar som inte bor i Karlstads kommun då de har sin skolgång här. Inom övriga 

frågeområden presenteras endast resultatet från ungdomar som bor i Karlstads kommun. 

Detta är en förändring från undersökningen som genomfördes 2008 då endast svar från 

kommuninvånarna beaktades på samtliga frågeområden. Ungdomarna fick även svara på 

vilket postnummerområde de bor i och vilken stadsdel i Karlstads kommun de bor i och 

svaren på de frågorna finns i bilaga 2. 

STATISTIKBESKRIVNING 

Vi presenterar respondenternas svar utifrån ett antal olika statistiska begrepp. Här följer 

en kortfattad beskrivning av vad begreppen innebär: 

n: antal som besvarat en viss fråga.  

Chi-square test: Statistiskt test som jämför två eller flera olika gruppers svar på en 

envalsfråga och ser om skillnaden i svar är tillräckligt stor för att inte bero på slumpen. 

Framgår som signifikant (sig) eller inte signifikant (ej sig) skillnad vid respektive 

diagram. Vid frågor där respondenterna kan svara flera svarsalternativ kan inte detta test 

göras. Då skriver vi istället att det finns en skillnad, men det innebär inte att vi kan säga 

att den är statistiskt signifikant. Person Chi-Square Asymp. Sig ska vara lika med eller 

under 0,050 för att skillnaden mellan grupperna sägs vara en statistiskt signifikant 

skillnad.  



 UNGDOM SE NKÄTE N LUP P 2011  

A t t i t y d  i  K a r l s t a d  A B  2 0 1 1   1 2  

BAKGRUNDSVARIABLER 

Nedan presenteras fördelningen mellan bakgrundsvariablerna i form av tabeller uppdelat 

på årskurs (högstadium/gymnasium). I tabellerna framkommer procentuell fördelning på 

svarsalternativen, summerad procent och summerat antal personer som svarat. I de fall 

där bakgrundsvariablerna endast redovisas i löpande text finns hela sammanställningen i 

tabellformat i bilaga 2. 

 

Bakgrundsvariablerna kön, årskurs, undersökningsår och i vissa fall bostadsområde ligger 

till grund för bakgrundsanalyser som presenteras under respektive diagram i 

resultatkapitlet. 

 

Kön Högstadiet Gymnasiet Total 

Tjej 52 55 54 

Kille 46 45 46 

Annan könsidentitet 1,3 0,4 0,7 

Summa procent 100 100 100 

Summa antal 534 822 1356 

Frekvens av frågan ”Är du tjej eller kille?” 

 

Ovanstående tabell över könsfördelningen visar att det är något fler tjejer som har 

besvarat enkäten både på högstadiet och på gymnasiet. I enkäten har ungdomarna haft 

möjlighet att uppge om de har annan könsidentitet än tjej eller kille. Då andelen med 

annan könsidentitet är låg så har inte gruppen kunnat ingå i bakgrundsanalyser vid 

respektive fråga. I diagrammen där resultatet är uppdelat på kön redovisas därför enbart 

kille och tjej. Observera att de med annan könsidentitet är inkluderade i totalresultatet 

vilket gör att antalet killar summerat med antalet tjejer som besvarat respektive fråga 

understiger det totala antalet svarande. 

Födelseår 

De som går på högstadiet i åttondeklass är oftast födda 1997 och de som går andra året på 

gymnasiet är oftast födda 1994.  

Nationalitet 

Över 90 procent av ungdomarna är födda i Sverige. 18 procent har minst en förälder som 

är född i utlandet och då oftast i ett land utanför Europa. Det är tre procent av 

ungdomarna som saknar svenskt medborgarskap. 
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Bor tillsammans med 

Nästan två tredjedelar bor tillsammans med båda föräldrarna, en tredjedel bor med enbart 

en förälder eller växlar mellan att bo hos mamman och pappan. Var tionde gymnasieelev 

bor utan sina föräldrar. 

Boendeform 

Tre fjärdedelar av ungdomarna bor i hus och en fjärdedel bor i lägenhet, oftast med 

förstahandskontrakt. 

Föräldrarnas sysselsättning 

83 procent av ungdomarnas mammor och 89 procent av ungdomarnas pappor arbetar. 

Sex procent uppger att någon av deras föräldrar är arbetslös respektive sjukskriven. 

Föräldrarnas utbildning 

Gymnasieeleverna fick svara på vilken högsta avslutade utbildning deras föräldrar har. 44 

procent av ungdomarnas mammor och 28 procent av papporna har gått på universitet 

eller högskola. Hälften av gymnasieeleverna har minst en förälder som har gått på 

universitet eller högskola. En av fem gymnasieelever vet inte vilken högsta avslutade 

utbildning deras föräldrar har.  
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RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet i undersökningen. Resultatet är uppdelat på sju avsnitt som 

är fristående från varandra. Den här rapporten behöver alltså inte läsas från pärm till 

pärm, utan kan fungera som en uppslagsbok beroende på läsarens aktuella ämnesintresse. 

För en överblick av hela undersökningen rekommenderar vi sammanfattningen. 

Resultatavsnitten är färgkodade enligt nedan: 

 FRITID 

 SKOLA 

 POLITIK, SAMHÄLLE OCH INFLYTANDE 

 TRYGGHET 

 HÄLSA 

 ARBETE 

 FRAMTIDEN 

 

Frekvensfördelningen av varje fråga presenteras i ett diagram och med en beskrivande 

text. Om det föreligger skillnader mellan grupperna som presenteras i diagrammet (oftast 

killar/tjejer) noteras detta med Sig efter diagramtexten. Om det föreligger någon statistisk 

signifikant skillnad i svar mellan bakgrundsvariablerna kön, årskurs, undersökningsår och 

i vissa fall bostadsområde presenteras även dessa under respektive diagram. Några citat 

från de öppna frågorna redovisas i rapporten, övriga citat från de öppna frågorna återfinns 

i bilaga 3.  
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FRITID 

Avsnittet fritid behandlar ungdomarnas tid utanför skolarbetet eller arbetet. Här framgår 

hur mycket fritid ungdomarna har, vad de gör på fritiden, samt vad de vill ha ut av sin 

fritid. Resultatet kan användas som en del vid kommunens utveckling av 

fritidsverksamheten för unga. 

 

I det här avsnittet redovisas endast svar från ungdomar som är bosatta i Karlstads 

kommun. 

Mängden fritid 

Frekvens av frågan ”Hur mycket fritid har du?”. Killar n=551 Tjejer n=479 Totalt n=1038. Sig. 

 

I diagrammet ovan framgår att majoriteten av ungdomarna tycker att de har lagom 

mycket fritid. 

 

Kön: Tjejerna tycker oftare att de har för lite fritid. 

 

Årskurs: Gymnasieelever upplever oftare att de har så lite fritid att de inte vet hur de ska 

hinna med allt som de vill göra. Högstadieeleverna svarar oftare att de har lagom mycket 

fritid. 

 

Undersökningsår: Ej sig.  
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Fritidsaktiviteter 

Utbud av fritidsaktiviteter 

Frekvens av frågan ”Hur mycket, av det du är intresserad av, finns det att göra på fritiden?”. Killar n=474 
Tjejer n=549 Totalt n=1031. Sig. 

 

Närmare 80 procent av ungdomarna i kommunen tycker att det finns mycket att göra på 

fritiden. Ungdomarna har haft möjlighet att uppge vilka fritidsmöjligheter de saknar. 

Flera uppger att de saknar fritidsgård i deras område och att fritidsgårdarna ska ordna fler 

aktiviteter. Många kommentarer handlar om möjligheten att utföra fysiska 

fritidsaktiviteter där anläggningar eller instruktörer efterfrågas. Samtliga svar återfinns i 

bilaga 3 och några utvalda citat presenteras nedan. 

 

Det borde finnas fler fritidsgårdar, t. ex en på Färjestad. 

 

Att fritidsgården ordnar mer grejer. 

 

Ta bort läxor dem förstör fritiden. 

 

Behövs café ställen att sitta på som är uppe efter klockan 6. 

 

Kön: Killarna tycker att det finns lite mer att göra på fritiden än vad tjejerna tycker. 

 

Årskurs: Högstadieeleverna tycker att det finns lite mer att göra än vad gymnasieeleverna 

tycker. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Ställen att träffas på 

Frekvens av frågan ”När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då OFTAST vara?”. Max två 
svar. Killar n=474 Tjejer n=552 Totalt n=1033. Sig. 

 

Diagrammet visar att ungdomarna oftast träffas hemma hos varandra, men det är även 

vanligt att de träffas utomhus eller i idrottshallar. Ungdomarna har haft möjlighet att 

uppge om de saknar några ställen att vara på med sina kompisar. Det är flera som 

efterfrågar fritidsgårdar och caféer för ungdomar att träffas på. Samtliga svar på frågan 

presenteras i bilaga 3. 

 

Kön: Tjejer träffas oftare än killarna hemma hos varandra eller på café, medan killarna 

oftare träffas i idrottshallar eller utomhus. 

 

Årskurs: Gymnasieelever träffas oftare på café, medan högstadieelever oftare träffas på 

ungdomens hus/fritidsgårdar eller utomhus. 

 

Undersökningsår: Sedan mätningen 2008 har det blivit mindre vanligt att ungdomarna 

träffas utomhus, men vanligare att de träffas på café. Det är även fler som träffas i 



  UNGDOM SE NKÄTE N LUP P KARLSTAD 2011  
 F R I T I D  

A t t i t y d  i  K a r l s t a d  A B  2 0 1 1   1 8  

sporthallar, vilket främst förklaras av en ökning bland högstadietjejerna och bland 

gymnasiekillarna. 

De vanligaste fritidssysselsättningarna 

Frekvens av frågan ”Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”. I diagrammet redovisas de tio 
aktiviteter som flest gör någon gång per år. Totalt n=1021 

 

De absolut vanligaste fritidssysselsättningarna bland ungdomar är att surfa eller chatta på 

internet och att umgås med kompisar. De flesta ungdomarna hjälper även till hemma på 

fritiden. 

 

Kön: Följande aktiviteter gör tjejer oftare än killar: går på café och restaurang, går på 

konsert, går på teater/musikal/dansuppvisning, tränar dans/teater, sysslar med 

musik/sjunger, målar/syr/skapar, går på stan med kompisar, går på fest, är ute i naturen, 

besöker bibliotek, läser och skriver. Följande aktiviteter gör killarna oftare än tjejerna: 

fiskar/jagar, spelar datorspel/tv-spel, mekar med tekniska saker. 

 

Årskurs: Högstadieeleverna idrottar i förening, går på ungdomens hus/fritidsgård, är ute i 

naturen, fiskar/jagar, målar/syr/skapar, spelar dator/tv-spel och skriver oftare på sin fritid 

än gymnasieeleverna som oftare går på café, går på konsert, går på 

teater/musikal/dansuppvisning, går på stan med kompisar och går på fest. 
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Undersökningsår: Jämfört med mätningen 2008 gör ungdomarna följande aktiviteter 

något mer sällan i årets mätning: Umgås med kompisar, går på fest, målar/syr/skapar, 

skriver och deltar i föreningsverksamhet. Däremot är det något fler som tränar dans eller 

teater än tidigare. Betydligt fler surfar/chattar på internet varje dag, vilket främst kan 

förklaras av att tjejerna har börjat surfa/chatta mer frekvent än vad de gjorde för tre år 

sedan. 

Könets inverkan vid val av fritidsaktiviteter 

Frekvens av frågan ”Finns det något som du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör på grund av att 
du är kille eller tjej?”. Killar n=477 Tjejer n=553 Totalt n=1038. Ej sig. 

 

Totalt är det nio procent som låter bli att göra vissa saker på sin fritid på grund av sitt 

kön. En tredjedel svarar vet ej. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: Högstadieeleverna svarar oftare att de låter bli att göra saker på grund av sitt 

kön eller att de inte vet om de låter bli att göra saker på grund av sitt kön. 

 

Undersökningsår: Det är färre i årets mätning som svarar att de låter bli att göra saker på 

grund av sitt kön. Minskningen beror främst på en minskning bland tjejerna, från 16 till 

elva procent, som låter bli att göra saker på grund av sitt kön. 
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Föreningsverksamhet 

Medlemskap i föreningar 

Frekvens av frågan ”Är du just nu medlem i någon/några av följande föreningar?”. Totalt n=1041 

 

I diagrammet går att utläsa att över hälften av ungdomarna är medlemmar i någon 

idrottsförening och att en fjärdedel är medlemmar i en religiös förening eller församling.  

 

Totalt är 80 procent av ungdomarna medlemmar i någon eller några föreningar i 

dagsläget. 14 procent har varit medlem i förening tidigare men är det inte längre och sex 

procent har aldrig varit medlem i någon förening. 

 

Kön: Tjejer är oftare aktiva medlemmar i kulturföreningar och hobbyföreningar, medan 

killarna oftare är medlemmar i datorförening/spelförening, supporterklubbar och ”annan 

förening”. 

 

Årskurs: Högstadieeleverna är oftare aktiva medlemmar i någon idrottsförening/klubb, 

religiös förening/församling, hobbyförening och ”annan förening”. Gymnasieeleverna är 

oftare medlemmar i någon skolförening och politiskt parti/ungdomsförbund. 

 

Undersökningsår: Sedan 2008 års mätning är det fler gymnasieelever som blivit 

medlemmar i någon skolförening, om än bara som passiva medlemmar. Bland 

högstadieeleverna är det fler som blivit medlemmar i någon religiös förening/församling 
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och bland gymnasietjejerna är det fler som gått från att vara passiv till aktiv medlem i 

religiös förening/församling. 

Möjligheten att påverka föreningsverksamheten 

De som i dagsläget är medlem i någon förening fick frågan om vilken möjlighet de har att 

påverka föreningens verksamhet. 

Frekvens av frågan ”I hur stor utsträckning upplever du att du kan vara med och påverka föreningens 
verksamhet? Den här frågan handlar om den förening där du är mest aktiv.”. Frågan är endast ställd till 
de som uppgett att de är medlem i någon/några föreningar. Killar n=364 Tjejer n=422 Totalt n=792 

 

Majoriteten av de som är medlemmar i någon förening tycker att de får vara med och 

påverka så mycket de vill, medan 16 procent tycker inte att de kan påverka så mycket 

som de skulle vilja. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: Ej sig. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 



  UNGDOM SE NKÄTE N LUP P KARLSTAD 2011  
 F R I T I D  

A t t i t y d  i  K a r l s t a d  A B  2 0 1 1   2 2  

Erfarenheter från utlandet 

Semesterresor 

Frekvens av frågan ”har du under de senaste 12 månaderna gjort någon semesterresa eller nöjesresa 
som varat minst en vecka?”. Flera svar möjliga. Killar n=477 Tjejer n=551 Totalt n=1035. Ej sig. 

 

60 procent har varit på utlandssemester det senaste året. Utlandssemester visar sig vara 

vanligare än att semestra i Sverige. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: Ej sig. 

 

Undersökningsår: Det är fler som har åkt utomlands 2011 än vad det var 2008. 
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Vistelser i utlandet utan föräldrar 

Frekvens av frågan ”Har du varit utanför Sverige utan sällskap av dina föräldrar?”. Killar n=478 Tjejer 
n=553 Totalt n=1039. Sig. 

 

Diagrammet ovan visar att hälften av ungdomarna har varit utomlands utan sina föräldrar.  

 

Kön: Tjejer har oftare varit utomlands 1-2 gånger utan sina föräldrar, medan killarna 

oftare har varit utomlands mer än 6 gånger utan sina föräldrar. 

 

Årskurs: Det är fler av gymnasieeleverna som varit utomlands utan föräldrar. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Orsaker till utlandsvistelser 

De ungdomar som varit utomlands fick svara på vad de gjorde när de var utomlands 

vilket presenteras i diagrammet nedan. 

Frekvens av frågan ”Vilket av följande har du gjort när du har varit utomlands?”. Flera svar möjliga. Killar 
n=222 Tjejer n=275 Totalt n=501. 

 

Vanligaste orsaken till utlandsvistelser är semester följt av att besöka släkt och vänner. 

Åtta procent av ungdomarna har varit utomlands för att studera. Totalt är det 13 procent 

som har varit utomlands för att studera, arbeta, volontärarbeta eller på ungdomsutbyte. 

 

Kön: Killarna har oftare arbetat och gjort ”annat” när de varit utomlands. 

 

Årskurs: Gymnasieeleverna har oftare studerat när de varit utomlands. 

 

Undersökningsår: I årets mätning är det färre än i 2008 års mätning som svarar att de 

gjort ”annat” när de varit utomlands. 



  UNGDOM SE NKÄTE N LUP P KARLSTAD 2011  
 F R I T I D  

A t t i t y d  i  K a r l s t a d  A B  2 0 1 1   2 5  

Ungdomarnas behov för att kunna åka utomlands 

De ungdomar som svarat att de inte varit utomlands utan sina föräldrar för att arbeta, 

volontärarbeta, studera eller åka ungdomsutbyte fick svara på vad som skulle behövas för 

att de skulle åka utomlands. 

Frekvens av frågan ”Om du inte har arbetat, studerat, varit volontär eller varit på ungdomsutbyte 
utomlands, vad behövs för att du ska göra det?”. Flera svar möjliga. Killar n=353 Tjejer n=396 Totalt 
n=755. Sig. 

 

Den vanligaste anledningen till att ungdomarna inte varit utomlands och arbetat, studerat, 

varit volontärer eller på ungdomsutbyte är att de saknat pengar följt av att de inte har 

intresse och behöver mer information om hur de ska göra. 

 

Kön: Killarna svarar oftare att de inte är intresserade av att åka utomlands, medan tjejerna 

svarar att det skulle behövas pengar, mer information, samt tillåtelse från föräldrarna för 

att de skulle åka utomlands. 

 

Årskurs: Högstadieeleverna svarar oftare att de inte är intresserade av att åka utomlands 

eller att de skulle behöva tillåtelse från föräldrarna för att kunna göra det. 

Gymnasieeleverna svarar oftare att det skulle behövas pengar och mer information.  

 

Undersökningsår: Det är en ökning av de som säger att de inte vill åka utomlands. Det är 

fler som behöver pengar och information, men färre som uppger behov av ”annat” för att 

kunna komma iväg. 
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SKOLA 

I avsnittet om skolan presenteras svar på frågor som ger en bild av hur ungdomar 

upplever skolan. 

 

I det här avsnittet är även ungdomar som bor utanför Karlstads kommun, men som går i 

skolan i kommunen inkluderade. (Observera att vid jämförelser med 2008 års resultat är 

endast ungdomar boende i Karlstads kommun inkluderade för att resultatet ska vara 

jämförbart.) 

 

Nedan redovisas representationen från respektive högstadie- och gymnasieskola. 

 

Högstadieskola Procent  

Frödingskolan 5 

Hultsbergsskolan 11 

Ilandaskolan 16 

Mariebergsskolan 14 

Norrstrandsskolan 21 

Nyeds skola 8 

Rudskolan 19 

Vålbergskolan 5 

Annan 2 

Summa procent 100 

Summa antal 535 

Frekvens av frågan ”Vad heter den skola du går i?” 

 

En femtedel av alla högstadieelever som besvarat enkäten går på Norrstrandsskolan. 

Nästan lika många går på Rudsskolan. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Undersökningsår: I 2011 års mätning är det högre representation från Hultsbergsskolan, 

Norrstrandsskolan och Nyeds skola. På Frödingskolan är det färre som har svarat. 
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Gymnasieskola Procent 

Hammarö utbildningscenter 12 

Nobelgymnasiet 19 

Sundstagymnasiet 29 

Tingvallagymnasiet 10 

Älvkullegymnasiet 30 

Annan skola 0,1 

Summa procent 100 

Summa antal 822 

Frekvens av frågan ”Vad heter den skola du går i?” 

 

30 procent av gymnasieeleverna som besvarat enkäten går på Älvkullegymnasiet och 29 

procent går på Sundstagymnasiet. 

 

Kön: På Nobelgymnasiet och Älvkullegymnasiet är det fler killar som har svarat. På 

Sundstagymnasiet och Tingvallagymnasiet är det fler tjejer som har svarat. 

 

Undersökningsår: Jämfört med mätningen 2008 är det fler från Nobelgymnasiet och 

Älvkullegymnasiet, men färre från Tingvallagymnasiet som har besvarat enkäten. 
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Gymnasieprogram 

Nedanstående fråga om vilket gymnasieprogram ungdomarna läser har endast ställts till 

gymnasieeleverna. 

Frekvens av frågan ”Vilket gymnasieprogram går du?” I diagrammet ovan redovisas de 10 program som 
haft flest respondenter. Killar n=369 Tjejer n=447 Gymnasiet totalt n=819. 

 

Diagrammet ovan visar att 15 procent av gymnasieeleverna som svarat på enkäten läser 

samhällsvetenskapligt program, medan 13 procent läser naturvetenskapligt program. 

 

Undersökningsår: De olika programmen är olika representerade över åren. De största 

skillnaderna i 2011 års mätning är att det är betydligt fler från samhällsvetenskap och 

estetiskt program som har svarat, men färre från handels- och administration och 

teknikprogrammet som har svarat jämfört med 2008 års undersökning. 
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Bostadsort och studieort 

55 procent av gymnasieeleverna bor i samman kommun som de går i skolan i. 12 procent 

har varit tvungna att flytta för att kunna gå på gymnasiet i Karlstad/Hammarö. Det är 

något fler tjejer än killar som har flyttat för att kunna gå på gymnasiet i 

Karlstad/Hammarö. 

Hur skolan upplevs 

Upplevelser av skolan 

Frekvens av påståendena ”Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det är i din skola?”. 
Totalt n=1345. 

 

När ungdomarna får ta ställning till ett antal påståenden om skolan visar resultatet att 

majoriteten tycker att stämningen i skolan är bra. I diagrammet går även att utläsa att 

mellan sex till tio procent håller med om att sexuella trakasserier, främlingsfientlighet 

och mobbing är ett problem. 
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Kön: Tjejerna tycker att respekten mellan elever och lärare är bättre, medan killarna 

tycker att skolmiljön är bättre. Både tjejer och killar tycker att det motsatta könet har 

bättre möjligheter i skolan än vad de själva har. 

 

Årskurs: Högstadieeleverna är mer nöjda med att skolan agerar om en lärare kränker en 

elev och att elevrådet tas på allvar av personalen. De tycker att killar får bättre 

möjligheter än motsatta könet, men också att tjejer får bättre möjligheter än motsatta 

könet. Gymnasieeleverna är mer nöjda med stämningen i skolan, respekten mellan elever 

och lärare, samt antalet ämnen att välja på inom elevens val. Dessutom ser 

gymnasieeleverna mobbing och främlingsfientlighet som ett mindre problem. 

 

Undersökningsår: Följande aspekter har blivit bättre sedan 2008: stämningen i skolan, 

problem med mobbing och problem med främlingsfientlighet. Följande aspekter har 

försämrats: Att eleverna inte får veta vad de ska ha inflytande över i skolan, samt att 

elevrådet inte tas på allvar i lika hög utsträckning som tidigare. 

Fysiska skolmiljön 

Frekvens av frågan ”Vad tycker du om de här sakerna i din skola?”. Totalt n=1348. 

 

Majoriteten av ungdomarna ger skolbiblioteket, skolmiljön, möjligheten till extrahjälp 

och schemat positiva omdömen, däremot får skolmaten sämre omdöme. 

 

Kön: Tjejerna tycker att skolmaten och skolbiblioteket är bättre än vad killarna tycker. 

Killarna tycker att skolmiljön är bättre. 
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Årskurs: Gymnasieeleverna är mer nöjda med skolmaten och skolbiblioteket än vad 

högstadieeleverna är. 

 

Undersökningsår: Skolmiljön, skolbiblioteket, skolmaten och schemat upplevs som 

bättre än för tre år sedan. Förbättringarna har främst skett på högstadieskolorna. 

Elevernas inflytande 

Möjlighet att bestämma i skolan 

Frekvens av frågorna ”hur mycket VILL du som elev vara med och bestämma om…?” och ”Hur mycket 
FÅR du som elev vara med och bestämma om…?” Frågorna besvaras på en skala från väldigt mycket till 
väldigt lite/ingenting och i diagrammet ovan redovisas andelen som svarat väldigt eller ganska mycket. 
Totalt n=1359. Sig. 

 

Diagrammet ovan visar hur stor andel som vill bestämma mycket inom respektive 

område och andelen som upplever att de får bestämma mycket inom respektive område. 

Det området som flest vill vara med och bestämma över är hur eleverna ska arbeta följt 

av proven och vad de får lära sig. Det är även inom dessa nämnda områden som eleverna 

anser att de får bestämma mest. 

 

Kön: Tjejerna vill bestämma mer än vad killarna vill inom samtliga områden. Killarna 

upplever att de får bestämma i högre grad än vad tjejerna upplever.  
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Årskurs: Gymnasieeleverna vill bestämma mer om vad de får lära sig, skolmiljön ute, och 

reglerna i skolan. Gymnasieeleverna upplever att de får bestämma mer om skolmiljön 

ute, hur de ska arbeta, läxorna och proven. Högstadieeleverna vill bestämma mer om hur 

de ska arbeta, proven och schemat. Högstadieeleverna upplever att de får bestämma mer 

om vilka läromedel de ska ha, skolmiljön inne och reglerna i skolan. 

 

Undersökningsår: Sedan 2008 års mätning har det blivit mindre viktigt för ungdomarna 

att bestämma om skolmiljön inne, reglerna i skolan och vad man får lära sig. Det finns 

inga säkerställda skillnader mellan mätningarna i hur mycket ungdomarna upplever att de 

får bestämma. 

Skolk från skolan 

Frekvens av frågan ”Brukar du skolka?”. Gymnasiet n=821 Högstadiet n=535 Totalt n= 1356. Sig. 

 

Ovanstående diagram visar hur ofta gymnasieelever och högstadieelever skolkar. Det är 

68 procent som uppger att de aldrig skolkar. De som skolkar gör det oftast bara någon 

gång per termin. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: Gymnasieeleverna skolkar oftare än högstadieeleverna. 
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Undersökningsår: Andelen elever som skolkar har minskat sedan 2008. Den största 

minskningen finns bland gymnasietjejerna, där andelen som skolkar någon gång per 

termin eller oftare har minskat från 52 till 37 procent. 

Information om utbildnings- och jobbmöjligheter 

Information inför val av gymnasieprogram 

Frekvens av frågan ”Vad tycker du om den information du fått inför valet av gymnasieprogram?” 
Gymnasiet n=821 Högstadiet n=518 Totalt n=1339. Sig. 

 

68 procent av högstadieeleverna svarat att de inte fått någon information om gymnasiet. 

Observera att det rör sig om elever som går första terminen i åttonde klass. Majoriteten av 

gymnasieeleverna bedömer att de fick bra information inför valet av gymnasieprogram.  

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: De flesta högstadieeleverna har inte fått någon information om gymnasiet än. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Information om eftergymnasiala studier och yrkesval 

Eleverna på gymnasiet fick svara på frågan om vad de tycker om den information som de 

fått om fortsatta studier och val av yrke. 

 

Frekvens av frågan ”Vad tycker du om den information du fått om fortsatta studier på universitet och val 
av yrke?”. Killar n=369 Tjejer n=448 Gymnasiet totalt n= 822 

 

Ovanstående diagram visar att det är en stor spridning i hur gymnasieeleverna upplever 

den information de fått om sina möjligheter efter gymnasiet. En fjärdedel svarar att 

informationen har varit bra, men något fler tycker att den har varit dålig. En fjärdedel har 

inte fått någon information alls. 

 

Det är en högre andel, runt 30 procent, av eleverna på Sundsta-, Tingvalla- och 

Älvkullegymnasiet som svarar att de inte fått någon information alls om fortsatta studier 

eller yrkesval. 

 

Kön: Killarna tycker att de har fått bättre information än vad tjejerna tycker att de har 

fått, då tjejerna oftare svarar att de inte fått någon information alls.  

 

Undersökningsår: Ej sig. 



 UNGDOM SE NKÄTE N LUP P KARLSTAD 2011  
 P O L I T I K ,  S A M H Ä L L E  O C H  I N F L Y T A N D E  

A t t i t y d  i  K a r l s t a d  A B  2 0 1 1   3 5  

POLITIK, SAMHÄLLE OCH INFLYTANDE 

Avsnittet om politik, samhälle och inflytande kartlägger ungdomarnas intresse för 

samhälsfrågor, politiskt deltagande, viktiga politiska satsningar, samt inflytande i 

samhället. 

 

I det här avsnittet redovisas endast svar från ungdomar som bor i Karlstads kommun. 

Intresset för politiska frågor 

Intresset för politik 

Frekvens av frågan ”Hur intresserad är du av politik?”. Killar n=476 Tjejer n=552 Totalt n=1036. Ej sig. 

 

Diagrammet visar att de flesta ungdomarna i Karlstad inte är intresserade av politik. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: Gymnasieeleverna har ett större intresse för politik än högstadieeleverna. 

 

Undersökningsår: Intresset för politik har gått ned något sedan mätningen 2008. 
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Intresset för samhällsfrågor 

Frekvens av frågan ”Hur intresserad är du av samhällsfrågor?”. Killar n=457 Tjejer n=547 Totalt n=1012. 
Ej sig. 

 

35 procent av ungdomarna är ganska eller mycket intresserade av samhällsfrågor. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: Gymnasieeleverna har ett större intresse för samhällsfrågor. 

 

Undersökningsår: Intresset för samhällsfrågor har minskat sedan mätningen 2008. 



 UNGDOM SE NKÄTE N LUP P KARLSTAD 2011  
 P O L I T I K ,  S A M H Ä L L E  O C H  I N F L Y T A N D E  

A t t i t y d  i  K a r l s t a d  A B  2 0 1 1   3 7  

Intresset för andra länder 

Frekvens av frågan ”Hur intresserad är du av vad som händer i andra länder?”. Killar n=458 Tjejer n=544 
Totalt n=1009. Sig. 

 

63 procent av ungdomarna är ganska eller mycket intresserade av vad som händer i andra 

länder.  

 

Kön: Tjejer är något mer intresserade av vad som händer i andra länder. 

 

Årskurs: Gymnasieeleverna är mer intresserade av vad som händer i andra länder än vad 

högstadieeleverna är. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Viktiga områden för kommunen att satsa på 

Frekvens av frågan ”Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor. Vad är 
viktigast att satsa på?” Möjligt att välja upp till fyra alternativ. Här presenteras de tio mest valda 
alternativen av 21 olika alternativ. Killar n=450 Tjejer n=532 Totalt n=982. Sig. 

 

När ungdomarna får välja fyra områden som de tycker att man ska satsa mer på i 

kommunen hamnar sjukvården följt av skolan i topp. 

 

Kön: Killarna tycker att det är viktigare att satsa på idrottsanläggningar, stöd till 

föreningar, fritidsaktiviteter och att arbeta mot kriminalitet än vad tjejerna tycker. Tjejer 

tycker att det är viktigare att satsa på lika lön för lika arbete för män och kvinnor, ställen 

där ungdomar kan träffas, ungas psykiska hälsa, samt djurens rättigheter. 

 

Årskurs: Högstadieeleverna tycker att det är viktigare att satsa på idrottsanläggningar, 

fritidsaktiviteter, arbete för att minska användandet av alkohol och droger bland unga, att 

arbeta mot kriminalitet, sjukvård, samt djurens rättigheter. Gymnasieeleverna tycker att 

det är viktigare att satsa på bostäder för unga, att skapa arbete för unga, stöd till 

kulturverksamheter för unga, kollektivtrafik och äldreomsorg. 
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Undersökningsår: Det är en ökning av de som tycker att man ska satsa på bostäder för 

unga, skapa arbete för unga och kollektivtrafiken och en minskad andel som tycker att 

man ska satsa på idrottsanläggningar, fritidsaktiviteter och arbetsmiljön i skolan. 

Politiskt inflytande 

Intresset för att vara med och påverka 

Frekvens av frågan ”Vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor?” och 
följdfrågan ”Vilken är anledningen till att du inte vill vara med och påverka?” Flera svar möjliga. Killar 
n=466 Tjejer n=539 Totalt n=1013. Sig. 

 

36 procent av ungdomarna vill vara med och påverka i frågor som rör den egna 

kommunen. 38 procent säger att de inte vill vara med och påverka eftersom de saknar 

intresse. Potential finns att väcka politiskt intresse hos de 22 procenten som inte vill vara 

med och påverka på grund av att de inte vet hur de ska göra. Det är 15 procent som inte 

vill vara med och påverka av anledningen att de tror att de som bestämmer inte lyssnar. 

 

Kön: Det är fler tjejer än killar som vill vara med och påverka i frågor som rör 

kommunen. Tjejerna svarar oftare att anledningen till att de inte vill vara med och 

påverka är att de kan för lite om hur de ska göra. 
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Årskurs: Intresset för att vara med och påverka är lika stort hos högstadieelever som hos 

gymnasieelever. Gymnasieeleverna svarar oftare att de inte vill vara med och påverka för 

att de inte har tid. 

 

Undersökningsår: Det är något färre som vill vara med och påverka än vad det var för tre 

år sedan. 

Möjligheten att framföra åsikter till beslutsfattare 

Frekvens av frågan ”Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som 
bestämmer i kommunen?”. Killar n=466 Tjejer n=545 Totalt n=1019. Ej sig. 

 

Majoriteten av ungdomarna tror inte att de har så stora möjligheter att framföra sina 

åsikter till de som bestämmer i kommunen. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: Högstadieeleverna svarar oftare att de inte vet hur stora möjligheter de har att 

framföra sina åsikter. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 

Vad ungdomarna vill påverka 

De ungdomar som uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen 

har haft möjlighet att uppge vad de vill påverka och där handlar många av svaren om 

skolan. Samtliga svar på frågan återfinns i bilaga 3, nedan presenteras några utvalda citat. 
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Hur det fungerar i skolan och vilken skolmat vi får. 

 

Hur idrottssalarna är, att man borde lägga mer pengar på idrotten. Vad vi 

får lära oss i skolan och maten. Ungdoms partyn för minderåriga över 14. 

 

Jag vill kunna påverka området runtomkring, och få ordentliga vägar att ta 

sig fram till skolan på. 

 

Kollektivtrafiken, och även hur kommunen ser på saker såsom miljöfrågor 

och skola. 

Kanaler för att påverka i kommunen 

Frekvens av frågan ”Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?”. Killar 
n=457 Tjejer n=546 Totalt n=1003. Ej sig. 

 

Majoriteten av ungdomarna vet inte vart de ska vända sig om de vill vara med och 

påverka något i kommunen. 16 procent skulle vända sig till någon de känner. 

 

Kön: Tjejerna svarar oftare att de inte vet vart de ska vända sig om de vill påverka i sin 

kommun. 

 

Årskurs: Högstadieeleverna svarar oftare att de inte vet vart de ska vända sig om de vill 

påverka i sin kommun. Gymnasieeleverna vänder sig oftare till politiska partier eller 

ungdomsförbund, någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande (till 

exempel ungdomsråd/ungdomsfullmäktige) och medierna för att påverka i kommunen. 
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Undersökningsår: Det är färre i 2011 års mätning än i 2008 års mätning som skulle vända 

sig till medierna eller organiserade ungdomsgrupper för att påverka i kommunen. 

Möte mellan ungdomar och beslutsfattare 

Frekvens av frågan ”Hur viktigt tycker du att det är att beslutsfattare i kommunen och grupper av 
ungdomar träffas och diskuterar?”. Killar n=449 Tjejer n=535 Totalt n=991. Sig. 

 

Majoriteten av ungdomarna tycker att det är viktigt att beslutsfattare och grupper av 

ungdomar träffas för att diskutera. En femtedel tycker inte att det är viktigt. 

 

Totalt är det 21 procent av ungdomarna som säger att de själva skulle vilja träffa 

beslutsfattarna i kommunen vilket är en minskning från 29 procent år 2008. 

 

Kön: Tjejerna tycker att det är viktigare att beslutsfattare och ungdomar träffas och 

diskuterar än vad killarna tycker. 

 

Årskurs: Gymnasieeleverna tycker att det är viktigare att beslutsfattare och ungdomar 

träffas än vad högstadieeleverna tycker. Gymnasieeleverna är även mer intresserade av 

att träffa beslutsfattarna själva. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Politiska aktiviteter 

Aktiviteter ungdomarna gjort eller kan tänka sig att göra 

Frekvens av frågan ”Har du någon gång det senaste året deltagit i någon av följande aktiviteter, eller kan 
du tänka dig att göra det?”. Totalt n=1043 

 

När ungdomarna fick svara på om de gjort olika politiska aktiviteter visar det sig att en 

fjärdedel har skrivit på namninsamlingar och hälften kan tänka sig att skriva på 

namninsamlingar. Det finns en liten andel som ägnar sig åt olagliga aktiviteter så som att 

måla politiska slagord på allmän plats och att skada andras egendom. 

 

Kön: Tjejer har oftare skrivit insändare och skrivit på namninsamlingar. Killar har oftare 

chattat/debatterat politik på internet, deltagit i olagliga demonstrationer, målat politiska 

slagord på allmän plats, ockuperat byggnader och skada andras/allmän egendom i protest.  

 

Årskurs: Det är fler av gymnasieeleverna än högstadieeleverna som har skrivit insändare, 

deltagit i lagliga demonstrationer, varit medlem i politiskt parti, chattat/debatterat politik 

på internet, skrivit på en namninsamling eller tagit kontakt med någon politiker. 

 

Undersökningsår: Det är färre än i tidigare mätning som kan tänka sig att skriva 

insändare eller bära märken/symboler som uttrycker en åsikt. 
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TRYGGHET 

I avsnittet om trygghet behandlas resultat från frågor om trygghet, våld och mobbing.  

 

I det här avsnittet presenteras endast svar från ungdomar som bor i Karlstads kommun. 

Upplevd trygghet och brottsutsatta 

Otrygga platser 

Frekvens av frågan ”Känner du dig någon gång trygg på följande ställen?” I diagrammet visas de som 
svarat nej eller ja, oftast, alltså de som någon gång är otrygga. Killar n=459 Tjejer n=547 Totalt n=1014. 
Sig. 

 

Ungdomarna fick svara på om de kände sig trygga på ett antal olika platser. De platser 

där flest känner sig otrygga är på offentliga platser som på nöjesställen, i kollektivtrafiken 

och utomhus i bostadsområdet eller på stan. 

 

Kön: Det är fler tjejer än killar som känner sig otrygga på följande platser: ute på stan/ 

allmän plats, på buss, tåg eller likanande, utomhus i sitt bostadsområde på kvällen, på väg 

till eller från skolan, i klassrummet, på ungdomens hus/fritidsgårdar och på 

disco/nöjesställen. 
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Årskurs: Högstadieeleverna känner sig mer otrygga i klassrummet, på rasterna i skolan 

och på ungdomens hus/fritidsgårdar. 

 

Undersökningsår: Tryggheten på ungdomsgårdarna och på diskotek och andra 

nöjesställen har ökat. Däremot är det fler som känner sig otrygga i klassrummet. Det är 

fler som svarar att de alltid är trygga utomhus i bostadsområdet, på väg till eller från 

skolan och på rasterna i skolan, men samtidigt också fler som svarar att de inte är trygga 

på dessa platser, en minskning har skett av de som svarar att de oftast är trygga på dessa 

områden. 

Utsatt för brottshandlingar 

Frekvens av påståendet/frågan ”Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande 
hänt dig?” Flera svar möjliga. Killar n=447 Tjejer n=535 Totalt n=982. Sig. 

 

Ungdomarna fick svara på om de blivit utsatta för några olika handlingar det senaste 

halvåret. I diagrammet ovan framgår att de flesta, 83 procent, inte blivit utsatta för någon 

av nämnda handling. Åtta procent har blivit bestulna, sex procent har blivit hotade och 

fem procent har vid något eller några tillfällen inte vågat gå ut. 

 

Kön: Det är fler tjejer än killar som inte vågat gå ut någon eller några gånger det senaste 

halvåret.  
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Årskurs: Ej sig. 

 

Bostadsområde: Ej sig. 

 

Undersökningsår: Positiv trend då färre blivit hotade eller bestulna och fler som inte 

blivit utsatta för någon av händelserna. 

Mobbing 

Offer för mobbing eller utfrysning 

Frekvens av frågorna ”Har du någon gång blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret?” och 
följdfrågan ”Var hände detta?”. Möjligt att svara flera platser. Killar n=467 Tjejer n=544 Totalt n=1019. Ej 
sig. 

 

Nio procent av alla ungdomar har blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. De 

vanligaste platserna för mobbing eller utfrysning är i klassrummet och på rasterna. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: Det är dubbelt så många som blir mobbade eller utfrysta bland 

högstadieeleverna jämfört med gymnasieeleverna. Det är även fler på högstadiet som 

säger att de själva deltagit i mobbing eller utfrysning. Högstadieeleverna blir oftare 

utsatta för mobbing eller utfrysning utomhus i sitt bostadsområde på kvällen. 
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Bostadsområde: Mobbing och utfrysning verkar vara ett större problem i Karlstads 

ytterområden såsom Molkom, Vålberg och Väse. 

 

Undersökningsår: Precis som i 2008 års undersökning är det fortfarande nio procent som 

blivit utsatta för mobbing eller utfrysning. Sedan 2008 har det blivit vanligare att 

ungdomarna upplever sig mobbad eller utfryst i någon annans bostad. Bland 

högstadieeleverna har det blivit vanligare med mobbing i klassrummet och på 

ungdomsgårdar. Andelen som själva deltar i mobbing har minskat något sedan 2008. 

Utsätter andra för mobbing eller utfrysning 

Totalt är det åtta procent av ungdomarna som själva har deltagit i mobbing eller 

utfrysning det senaste halvåret. Det är vanligare att de som själva blivit utsatta för 

mobbing eller utfrysning själva också deltar i mobbing och utfrysning. 



 UNGDOM SE NKÄTE N LUP P KARLSTAD 2011  
  H Ä L S A  

A t t i t y d  i  K a r l s t a d  A B  2 0 1 1   4 8  

HÄLSA 

I följande avsnitt redovisas svar på frågor om hur ungdomarna i Karlstad mår och hur de 

ser på sin hälsa. 

 

Endast svar från ungdomar boende i Karlstads kommun redovisas i det här avsnittet. 

Hälsotillstånd 

Allmänna hälsotillståndet 

Frekvens av frågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”. Killar n=461 Tjejer n=538 Totalt 
n=1007. Sig. 

 

När ungdomarna får bedöma sitt eget hälsotillstånd tycker majoriteten att de har ett bra 

allmänt hälsotillstånd. Sju procent tycket att deras hälsotillstånd är dåligt. 

 

Kön: Killarna bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som något bättre än vad tjejerna 

bedömer sitt hälsotillstånd. 

 

Årskurs: Ej sig. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Sjukdom 

Frekvens av frågan ”Hur ofta är du sjuk?”. Killar n=463 Tjejer n=544 Totalt n=1014. Sig. 

 

När ungdomarna får svara på hur ofta de är sjuka svarar nio procent att de är sjuka oftare 

än andra. 

 

Kön: Tjejerna svarar i högre grad att de är sjuka lika ofta som andra, medan killarna 

svarar att de inte är sjuka lika ofta som andra. 

 

Årskurs: Ej sig. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Stressrelaterade besvär 

Frekvens av frågan ”Hur ofta har du haft följande besvär under det senaste halvåret?” Totalt n=1012. 

 

På frågan om hur ofta ungdomarna har ett antal olika besvär visar det sig trötthet under 

dagarna är vanligast. Nästan en fjärdedel är trötta varje dag och över 60 procent är trötta 

flera gånger i veckan eller oftare.  

 

Nedan presenteras svar på ovanstående fråga fast uppdelat på kön. 

 

Frekvens av frågan ”Hur ofta har du haft följande besvär under det senaste halvåret?” I diagrammet 
presenteras samtliga som haft besvär någon gång i månaden eller oftare. Killar n=461 Tjejer n=543 
Totalt n=1012. Sig. 
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I diagrammet ovan visas andelen som drabbats av besvären någon gång i månaden eller 

oftare. När vi ser till hur olika besvär drabbar killar och tjejer olika visar det sig att det är 

fler tjejer som har upplevt respektive besvär någon gång i månaden eller oftare. 

 

Kön: Tjejerna har oftare besvär med att de känner sig stressade, huvudvärk, ont i magen, 

svårt att somna, sover dåligt under natten och trötthet under dagarna. 

 

Årskurs: Gymnasieeleverna känner sig oftare stressade, har svårt att somna, sover dåligt 

på natten och är trötta under dagarna. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 

 

Kost- och träningsvanor 

Frekvens av frågan ”Hur ofta händer följande?” Totalt n=1018. 

 

När vi ser på hur ungdomarna tränar visar det sig att 84 procent tränar minst en gång i 

veckan, men 15 procent tränar bara någon gång i månaden eller mer sällan. Tjejerna på 

gymnasiet är sämst på att träna, där är det 21 procent som bara tränar någon gång i 

månaden eller mer sällan. 

 

Vad gäller kostvanor så är det en tredjedel som äter godis flera ggr i veckan eller oftare. 

En av tio hoppar över frukosten varje dag och över en fjärdedel hoppar över frukosten 

flera gånger i veckan. De som hoppar över frukosten har även större benägenhet att 

hoppa över lunchen, att äta snabbmat och godis oftare men att träna mer sällan. 
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Nedan redovisas kost- och träningsvanor uppdelat på kön. 

Frekvens av frågan ”Hur ofta händer följande?” I diagrammet presenteras de som svarat någon gång i 
månaden eller oftare. Killar n=466 Tjejer n=542 Totalt n=1016. Sig. 

 

Diagrammet redovisar andelen ungdomar som någon gång i månaden eller oftare gör 

respektive alternativ. Det är alltså 94 procent som tränar så att de blir andfådda någon 

gång i månaden eller oftare. Hälften hoppar över frukosten och/eller lunchen någon gång 

i månaden eller oftare. 

 

Kön: Killarna äter oftare snabbmat än tjejerna. Det är fler killar som tränar varje dag, 

medan tjejerna oftare uppger att de tränar flera gånger i veckan. 

 

Årskurs: Högstadieeleverna tränar oftare. Killarna på gymnasiet hoppar över frukosten 

oftare än killarna på högstadiet. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Tobak- och alkoholvanor 

 
Frekvens av frågan ”Hur ofta brukar du…?”. Killar n=459 Tjejer n=535 Totalt n=1002. 
 

Ungdomarna fick svara på om de rökar, snusar och dricker alkohol och i så fall hur ofta 

de gör det. Närmare hälften har druckit starkare alkoholdrycker någon gång. Tre procent 

dricker starkare alkoholdrycker varje dag. Åtta procent röker varje dag och fem procent 

snusar varje dag. 

 

Nedan presenteras tobak- och alkoholvanor uppdelat på kön. 

Frekvens av frågan ”Hur ofta brukar du…?”. I diagrammet presenteras de som svarat en gång om året 
eller mer sällan och oftare. Killar n=459 Tjejer n=535 Totalt n=1002. Sig. 
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I diagrammet ovan redovisas andelen som gjort respektive alternativ någon gång. Det är 

alltså 44 procent av killarna och 50 procent av tjejerna som någon gång druckit starkare 

alkohol. 

 

Kön: Det är vanligare att killar snusar och dricka folköl. Bland tjejerna är det istället 

vanligare att dricka starkare alkoholdrycker. Anmärkningsvärt är att åtta procent av 

killarna på högstadiet uppger att de dricker folköl eller starkare alkohol varje dag.  

 

Årskurs: Det är fler gymnasieelever som har provat att röka eller snusa. Men om man ser 

till de som röker eller snusar regelbundet, någon gång i veckan eller oftare, är det ingen 

större skillnad mellan högstadiet och gymnasiet. På högstadiet är det dubbelt så många 

killar som tjejer som röker varje dag, på gymnasiet har det jämnat ut sig mellan könen.  

 

Fler gymnasieelever än högstadieelever dricker folköl och starkare alkoholdrycker. Det är 

fler gymnasieelever som dricker sig berusade någon gång om året, men det är vanligare 

att högstadieeleverna dricker sig berusade så ofta som någon gång i veckan. En av fem 

högstadieelever dricker sig berusade någon gång i veckan, vilket är dubbelt så många 

som bland gymnasieeleverna. 

 

Undersökningsår: Markant ökning av rökare bland högstadiekillarna där andelen som 

röker varje dag har ökat från tre till tio procent sedan 2008. 

 

Det är en minskning av folkölskonsumtion bland gymnasieeleverna, samtidigt som det är 

en ökning av högstadiekillar som dricker folköl varje dag.  

 

Andelen gymnasieelever och högstadietjejer som någon gång dricker starkare 

alkoholdrycker har minskat. Det är bara bland högstadiekillarna som det har skett en 

ökning av andelen alkoholkonsumenter som nu ligger på samma nivå som 

högstadietjejerna. På högstadiet har andelen tjejer som dricker sig berusade ökat och det 

är främst de som dricker sig berusade varje vecka som ökar. Andelen högstadiekillar som 

dricker sig berusade har minskat kraftigt, samtidigt som de som dricker sig berusade gör 

det allt oftare. På gymnasiet är trenden motsatt där andelen som dricker sig berusade 

varje vecka har minskat sedan den tidigare mätningen. 
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Införskaffa alkohol 

Frekvens av frågan ”Hur får du vanligen tag på alkohol?”. Högst tre svar möjliga. Killar n=480 Tjejer 
n=553 Totalt n=1041. Sig. 

 

De som dricker alkohol fick svara på hur de vanligtvis får tag på alkoholen. I diagrammet 

ovan redovisas de vanligaste alternativen. 41 procent får alkohol från kompisar eller 

kompisars syskon. En tredjedel får alkohol från någon annan vuxen som köper ut åt dem. 

 

Kön: Det är vanligare att tjejer får tag på alkohol genom kompisar, kompisars syskon, 

eller annan vuxen som köper ut åt dem. Det är vanligare att killar handlar alkohol i ett 

grannland eller tillverkar sin alkohol själva (vilket fem procent av killarna på gymnasiet 

gör).  

 

Årskurs: Gymnasieeleverna får oftare tag på alkohol genom syskon, kompisar eller 

kompisars syskon, från sina föräldrar eller annan vuxen som bjuder alternativt köper ut åt 

dem. Dessutom har gymnasieeleverna lättare att få tag på alkohol genom restauranger 

och pubar eller på ”annat sätt”. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Föräldrarnas inställning till ungdomarnas alkoholkonsumtion 

Frekvens av frågan ”Får du dricka alkohol för dina föräldrar?”. Killar n=446 Tjejer n=517 Totalt n=971. Ej 
sig. 

 

En femtedel av ungdomarna har tillåtelse från sina föräldrar att dricka alkohol. De som 

får dricka alkohol för sina föräldrar har svarat att de dricker sig berusade oftare än de som 

inte får dricka alkohol för sina föräldrar. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: En tredjedel av gymnasieeleverna får dricka alkohol för sina föräldrar vilket 

endast sju procent av högstadieeleverna får. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 

Drogvanor 

Frekvens av frågan ”Har du någon gång…?”. Totalt n=1022. 
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Strax under tio procent av ungdomarna har använt hasch eller marijuana någon gång. 

Något färre, sex procent, har använt annan narkotika någon gång. 

 

Kön: Det är fler killar som har provat hasch eller annan narkotika och de använder det 

även mer regelbundet än tjejerna.  

 

Årskurs: Det är fler gymnasieelever som har provat hasch, men när det gäller regelbundet 

användande är det lika vanligt på högstadiet som på gymnasiet. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 

Första kontakten med tobak, alkohol och droger 

Ungdomarna har angett hur gamla de var när de rökte, snusade, drack sig berusade eller 

provade hasch/marijuana första gången. I diagrammet nedan redovisar vi endast svar från 

gymnasieelever då elever i årskurs åtta är i 14-års åldern och därmed ger ett missvisande 

resultat på åldersfrågan. 

Frekvens av frågan ”Hur gammal var du när du (om någonsin) gjorde följande saker för första gången?”. 
Gymnasiet totalt n=510. 

 

Diagrammet visar att den vanligaste åldern för att röka första gången är när man är 12-13 

år. Första gången ungdomarna druckit sig berusade eller snusat är de oftast något äldre, 

14-15 år. Tre procent av alla gymnasieungdomar hade provat hasch eller marijuana när de 

var elva år eller yngre. 
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Kön: Det är fler killar som använt snus och hasch eller marijuana, men fler tjejer som 

druckit sig berusade. Tjejerna är äldre när de röker första gången.  

 

Årskurs: De som går på högstadiet har druckit sig berusade och provat hasch tidigare än 

de som går på gymnasiet nu. Man provar alltså alkohol tidigare än förut. 

 

Undersökningsår: Det är färre av ungdomarna i årets mätning som har rökt, snusat eller 

druckit sig berusade än vad det var 2008. Om vi ser till högstadieeleverna är det fler som 

druckit sig berusade redan vid 11 års ålder. 

Orättvis behandling 

Innan ungdomarna fått svara på frågor om orättvis behandling har de fått förklaringen 

”Med orättvis behandling menar vi att någon eller några medvetet har behandlat dig 

orättvist på ett allvarligt sätt”. 

Utsatt för orättvis behandling 

Frekvens av frågan ”Har du det senaste halvåret upplevt att du blivit orättvist behandlad på ett sätt så att 
du känt dig kränkt?”. Killar n=462 Tjejer n=538 Totalt n=1008. Sig. 

 

30 procent av ungdomarna har blivit orättvist behandlade någon gång det senaste halvåret 

och ytterligare fem procent har blivit orättvist behandlade flera gånger. 

 

Kön: Det är fler tjejer som känt sig orättvist behandlade någon gång det senaste halvåret.  

 

Årskurs: Något fler gymnasieelever har känt sig orättvis behandlade. 
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Undersökningsår: Det är färre som blivit orättvist behandlade 2011 än vad det var för tre 

år sedan. 

Kontakter där orättvis behandling upplevts 

Frekvens av frågan ”Jag blev orättvist behandlad i kontakt med:” Flera svar möjliga. Killar n=447 Tjejer 
n=515 Totalt n=970. Sig. 

 

De som har blivit orättvist behandlade fick ange när de blivit orättvist behandlade. I 

ovanstående diagram redovisas de kontakter där ungdomarna oftast känt sig orättvist 

behandlade. Totalt är det 13 procent som blivit orättvist behandlade i kontakt med 

skolans personal och/eller med andra elever.  

 

Kön: Killar tycker oftare att de blivit orättvist behandlade i kontakt med 

polisen/rättsväsendet och socialtjänsten. 

 

Årskurs: Högstadieelever har oftare känt sig orättvist behandlade av en organisation eller 

förening eller av andra elever, medan gymnasieeleverna oftare svarar att de blivit 

orättvist behandlade av ”annat”. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Orsaker till orättvis behandling 

Frekvens av frågan ”Av vilken orsak blev du orättvist behandlad?”. Killar n=450 Tjejer n=519 Totalt 
n=977. Sig. 

 

De som uppgett att de blivit orättvist behandlade fick även uppge av vilken anledning de 

tror att de blivit orättvist behandlade. De flesta svarar att de inte vet varför eller av annan 

anledning. Fyra procent har blivit orättvist behandlade på grund av kön och/eller ålder. 

 

Kön: Tjejer svarar oftare att anledning till den orättvisa behandlingen var annat och killar 

svarar oftare vet inte. 

 

Årskurs: Det är betydligt fler på högstadiet som blir orättvist behandlade på grund av sin 

sexuella läggning. 

 

Undersökningsår: Det är en ökad andel ungdomar som känt sig orättvist behandlade på 

grund av religion/trosuppfattning. Ökningen av orättvisbehandling på grund av sexuell 

läggning har ökat bland högstadieeleverna.  
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ARBETE 

I det här avsnittet behandlas frågor som rör extrajobb, sommarjobb och arbete i 

framtiden. 

 

I det här avsnittet redovisas endast svar från ungdomar som är bosatta i Karlstads 

kommun. 

Extrajobb 

Frekvens av frågan ”Har du extrajobb?”. Killar n=469 Tjejer n=541 Totalt n=1018. Sig. 

 

Det är 16 procent av ungdomarna som extrajobbar, medan 17 procent vill extrajobba men 

har inte fått något jobb. Resterande 67 procent har inte försökt få något extrajobb. 

 

Kön: På gymnasiet är det fler tjejer än killar som har extrajobb. 

 

Årskurs: Det är fler gymnasieelever än högstadieelever som har extrajobb. 

 

Undersökningsår: Det är något färre gymnasieelever som extrajobbar än vid den tidigare 

mätningen. 
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Sommarjobb 

15 procent av högstadieeleverna och 74 procent av gymnasieeleverna hade ett 

sommarjobb förra sommaren. 

Frekvens av frågorna ”Hade du sommarjobb i somras?” och följdfrågorna ”Hur fick du ditt sommarjobb” 
samt ”Har du försökt att få ett sommarjobb utan att lyckas?”. Killar n=449 Tjejer n=532 Totalt n=988. Sig. 

 

De som hade ett sommarjobb sommaren 2011 fick uppge hur de fick sitt jobb. Det 

vanligaste sättet var att få sommarjobb genom kommunen, medan 12 procent fick 

sommarjobb genom någon i sin egen familj. Det var nio procent som inte lyckades få 

något sommarjobb trots att de försökte. 

 

Kön: Det var fler tjejer än killar som hade sommarjobb förra sommaren. Tjejerna fick 

oftare sommarjobb genom kommunen, medan killarna oftare fick sommarjobb genom 

någon i sin egen familj.  

 

Årskurs: Fler gymnasieelever än högstadieelever hade sommarjobb förra sommaren. Det 

var nästan bara gymnasieelever som fick sommarjobb genom kommunen. Majoriteten av 

högstadieeleverna, 82 procent, uppger att de inte försökte få något sommarjobb. 

Vanligaste sättet för högstadieelever att få sommarjobb var genom någon i sin egen 

familj. 
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Undersökningsår: Ej sig. 

Starta eget 

Frekvens av frågan ”Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden?”. Killar n=456 Tjejer 
n=542 Totalt n=1005. Ej sig. 

 

Hälften av ungdomarna i Karlstads kommun kan tänka sig att starta eget företag i 

framtiden. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: Det är något fler gymnasieelever som kan tänka sig att starta eget i framtiden. 

 

Undersökningsår: Minskad andel, från 56 till 50 procent, som svarar att de vill starta eget 

företag och fler som svarar att de inte vet om de vill starta eget. 
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Föräldrar med eget företag 

Frekvens av frågan ”Har någon av dina föräldrar ett eget företag?”. Killar n=460 Tjejer n=541 Totalt 
n=1007. Ej sig. 

 

En fjärdedel av ungdomarna har föräldrar som driver eget företag. De som har föräldrar 

med eget företag svarar i högre grad att de själva kan tänka sig att starta eget i framtiden. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: Ej sig. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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FRAMTIDEN 

I det här resultatavsnittet redovisas ungdomarnas svar på frågor om hur de ser på sin 

framtid och vad de har tänkt göra i framtiden. 

 

I det här avsnittet redovisas endast svar från ungdomar som bor i Karlstads kommun. 

Planer efter avslutad utbildning 

Efter grundskolan 

Frekvens av frågan ”Vad skulle du HELST göra direkt efter grundskolan?”. Killar n=226 Tjejer n=259 
Totalt n=490. Sig. 

 

Högstadieeleverna fick svara på vad de helst skulle vilja göra efter grundskolan. 

Majoriteten vill gå på gymnasiet i den egna kommunen och en femtedel vill gå på 

gymnasiet i annan kommun. 

 

Kön: Det är fler tjejer än killar som vill gå på gymnasiet direkt efter grundskolan, i den 

egna eller i annan kommun. Killarna svarar oftare att de vill börja jobba direkt efter 

grundskolan eller att de inte vet vad de vill göra. 

 

Undersökningsår: Jämfört med år 2008 är det fler som vill börja jobba och färre som vill 

gå på gymnasiet direkt efter högstadiet. 
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Efter gymnasiet 

Frekvens av frågorna ”Om du hade alla möjligheter, vad skulle du då helst göra direkt efter gymnasiet?” 
och ”Vad TROR du att du kommer att göra direkt efter gymnasiet?” Gymnasiet totalt n=504. 

 

Ovanstående diagram sammanfattar vad gymnasieeleverna helst vill göra och vad de tror 

att de kommer göra efter gymnasiet. När det gäller vad de helst vill göra så toppar resa, 

men det är fler som tror att de kommer plugga vidare istället. 

 

Kön: Det är dubbelt så många tjejer som killar som vill åka ut och resa direkt efter 

gymnasiet. Fler tjejer än killar tror att de kommer jobba utomlands efter gymnasiet. Det 

är fler killar som tror att de kommer jobba i kommunen eller i närliggande kommun 

direkt efter gymnasiet. 

 

Undersökningsår: Det är betydligt fler i 2011 års mätning som tror att de kommer studera 

på högskola eller universitet direkt efter gymnasiet än vad det var i 2008 års mätning. 



 UNGDOM SE NKÄTE N LUP P KARLSTAD 2011  
  F R A M T I D E N  

A t t i t y d  i  K a r l s t a d  A B  2 0 1 1   6 7  

Högsta planerade utbildning 

Frekvens av frågan ”Vilken är den högsta utbildning som du planerar att gå?”. Endast ett svar möjligt. 
Killar n=445 Tjejer n=531 Totalt n=983. 

 

Diagrammet ovan visar vilken den högsta utbildningen är som ungdomarna har tänkt gå. 

Lite över hälften planerar att läsa på universitet eller högskola. Två procent tror att de 

bara kommer avsluta grundskolan. 

 

Kön: Det är en högre andel killar som bara planerar att gå gymnasiet som högsta 

utbildning, medan det är fler tjejer som planerar att även gå universitet eller högskola.  

 

Årskurs: Bland högstadieeleverna är det fler som tror att de bara kommer gå ur gymnasiet 

eller som uppger att de inte vet vilken högsta utbildning de kommer gå, medan det är en 

högre andel bland gymnasieeleverna som tror att de även kommer gå på 

universitet/högskola. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Flytta från kommunen 

Frekvens av frågan ”Tror du att du kommer flytta från kommunen där du bor?”. Killar n=450 Tjejer n=540 
Totalt n=997. Sig. 

 

Närmare hälften av ungdomarna tror att de kommer att flytta från Karlstads kommun. 40 

procent svarar att de inte vet. 

 

Kön: Det är vanligare att tjejerna tror att de kommer att flytta från kommunen. Killarna 

svarar oftare att de inte vet om de kommer flytta från kommunen eller inte. 

 

Årskurs: Bland gymnasieeleverna är det fler som tror att de kommer att flytta från 

kommunen medan högstadieeleverna svarar att de inte vet. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Varför flytta från kommunen 

Frekvens av frågan ”Varför kan du tänka dig att flytta från kommunen?”. Högst två svar möjliga. Killar 
n=448 Tjejer n=539 Totalt n=994. Sig. 

 

De som svarar att de tror att de kommer flytta från kommunen fick ange vilka 

anledningar som skulle kunna få dem att flytta från kommunen. Jobb och studier är de 

största anledningarna. 

 

Kön: Det är fler tjejer som tror att de kommer att flytta för att de vill prova på något nytt, 

medan killarna oftare tror att de kommer flytta på grund av jobb. 

 

Årskurs: Det är en högre andel av gymnasieeleverna som tror att de kommer flytta på 

grund av studier, medan högstadieeleverna oftare tror att de kommer flytta för flick-

/pojkvän eller kompisar. 

 

Undersökningsår: Jämfört med 2008 är det många fler som tror att de kommer att flytta 

för studier. 
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Varför flytta tillbaka till kommunen 

Frekvens av frågan ”Vad tror du skulle kunna få dig att flytta tillbaka?” högst två svar möjliga. Killar n=442 
Tjejer n=534 Totalt n=983. Sig. 

 

De som svarat att de kan tänka sig att flytta från kommunen har fått svara på vad som 

skulle kunna få dem att vilja återvända till Karlstad. Här är det närheten till släkt och 

vänner som väger tyngst. Av alla ungdomar är det tre procent som säger att de vill flytta 

från kommunen och att inget kan få dem att vilja flytta tillbaka. 

 

Kön: Det är en högre andel av tjejerna som tror att de skulle kunna flytta tillbaka för 

närheten till släkt och familj, medan killarna oftare tror att de skulle flytta tillbaka för 

jobb. 

 

Årskurs: Det är fler gymnasieelever som tror att de skulle kunna flytta tillbaka till 

kommunen för jobb.  

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Boende om tio år 

Frekvens av frågan ”Om du hade alla möjligheter, var skulle du då HELST vilja bo om tio år?”. Killar 
n=447 Tjejer n=536 Totalt n=990. Sig. 

 

Ungdomarna fick svara på var de helst skulle bo om tio år om de hade alla möjligheter. 

En tredjedel skulle välja att bo utomlands och en fjärdedel skulle bo i en storstad i 

Sverige. 13 procent vill helst bo där de bor i dagsläget. 

 

Kön: Det är vanligare att killar vill bo kvar där de bor idag, medan tjejerna oftare vill bo i 

en storstad eller utomlands.  

 

Årskurs: Det är fler av gymnasieeleverna som vill bo utomlands i framtiden, medan 

högstadieeleverna oftare svarar att de vill bo där de bor idag eller i en storstad i Sverige. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 
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Framtidssyn 

 
Frekvens av frågan ”Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del?”. Endast ett svar möjligt. Killar 
n=439 Tjejer n=524 Totalt n=970. Ej sig. 

 

Ungdomarna fick bedöma hur de ser på sin framtid på en skala från ett till sju, där ett är 

det mest positiva värdet. 40 procent sätter det bästa värdet vilket betyder att de har en 

mycket positiv framtidstro. Totalt sett är det 85 procent som har en positiv framtidssyn, 

elva procent svarar varken eller och fyra procent ser negativt på sin egen framtid. 

 

Kön: Ej sig. 

 

Årskurs: Högstadieeleverna har en något mer positiv syn på sin framtid än 

gymnasieeleverna. Högstadieeleverna svarar oftare än gymnasieeleverna det mest 

positiva värdet på skalan 1-7 angående sin framtidssyn, medan gymnasieeleverna oftare 

svarar det näst mest positiva värdet. 

 

Undersökningsår: Ej sig. 

Ungdomarnas övriga kommentarer 

I slutet av enkäten hade ungdomarna möjlighet att kortfattat skriva ned övriga saker som 

de tycker att kommunen behöver veta för att kunna göra kommunen till en bättre plats att 

leva i för ungdomar. Många utnyttjade möjligheten att lämna sina kommentarer och 

nedan presenteras några av de kommentarer som kom in. Samtliga svar återfinns i bilaga 

3. 
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Höja temperaturen i skolan till 20 grader, nu är det 16!!!!!!! Få ätlig mat i 

skolan så man slipper gå hungrig. Skaffa en busslive grej inne i skolan. Få 

ett café på Lorensberg. 

 

Respektera barnen när de är seriösa för deras fantasi och idéer är oftast 

bättre en era (om det är saker de förstår sig på, vilket är mycket) 

Underskatta oss inte för tänk efter: hur många krig, upplopp eller 

miljökatastrofer har barn orsakat?? 

 

Ge mer pengar till skolorna. Vi vill också ha en fin arbetsplats som ni 

politiker med era stora kontor mm. 

 

Mindre prov om veckan och mindre läxor. Försöka göra så att elever svär 

åt andra mindre. Att lärarna ska gå ute mer i korridoren. Att lita på sina 

elever mer en sig själv. 

 

Nej jag tror inte att kommunen kan förbättra sig. Så jag tänker inte ens 

försöka hitta på drömmar om hur Karlstad kan bli. 

 

Jag tycker det behövs fler saker för ungdomar mellan 15-17 år att göra, 

efter att man fyllt 18 blir det skillnad men pga att det inte finns 

discon/annat för ungdomar i den åldern leder det till att man provar saker 

man inte borde som ex alkohol/droger. 

 

Ge mig bättre skolmat eftersom utan bra mat kan man inte koncentrera sig 

på lektionerna och då försämras ens prestationsförmåga. Vill gärna se att 

skolpersonalen bryr sig om vad som sägs på matrådet annars kan det gärna 

sluta arbeta i skolköket. På varje matråd säger man vad man inte gillar om 

maten och svaret blir alltid att det inte finns något de kan göra åt saken. 

Jag vill ha aptitlig mat, som båda ser god ut och är god till smaken. Nu 

serveras ofta mat som inte ser god ut och då väljer man ofta att inte ta den 

maten, även om den kanske är god.
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ANALYS 
Karlstads kommun har nu genomfört en andra ungdomsenkät, Lupp – lokal uppföljning 

av ungdomspolitiken. I detta avsnitt kommenterar vi resultaten från den här mätningen 

och gör en jämförande analys mot resultatet från den föregående mätningen som 

genomfördes 2008. Vi kommer i den jämförande analysen att belysa områden där 

förändringen utvecklats positivt eller negativt .  Vi kommer även att göra jämförelser med 

annan information, dels i syfte att få nationella perspektiv, dels som uppföljning av lokala 

mål för Karlstads kommun. De sekundärdatakällor som använt är:  

 Unga med attityd, Ungdomsstyrelsen 2007 

 Ung idag 2011, Ungdomsstyrelsen 2012 

 ungdomsstyrelsen.se 

 Attityder till skolan 2009, Skolverket 2010 

 skolverket.se 

 Barns och ungas hälsa, Statens folkhälsoinstitut 2010 

 Svenska skolbarns hälsovanor 2009/2010, Statens folkhälsoinstitut 2011 

 fhi.se 

 Tillväxtstrategi, Karlstads kommun 2011 

 Folkhälsostrategi, Karlstads kommun 2011 

 Varumärket Värmland, Region Värmland 2010 

 

Syftet från Ungdomsstyrelsen med Lupp-undersökningen är att den ska kunna vara ett 

enkelt sätt att ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utifrån det utveckla en 

effektiv ungdomspolitik. Frågorna i enkäten handlar om inflytande, demokrati, arbete, 

hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner unga i kommunen har. 

Områdena refererar till den nationella ungdomspolitikens fem huvudområden för analys:  

 Utbildning och lärande 

 Hälsa och utsatthet 

 Inflytande och representation 

 Arbete och försörjning 

 Kultur och fritid 

 

I Budgetproposition för 2008 (prop.2007/08:1) modifierades inriktningen (från prop. 

2004/05:2, Makt att bestämma – rätt till välfärd) till två övergripande mål för 

ungdomspolitiken:  

 Verklig tillgång till välfärd 

 Verklig tillgång till inflytande 
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Utgångspunkten är att unga har rätt att uttrycka sin uppfattning och bli lyssnade till och 

att unga också ska vara en resurs och tillgång till beslutsfattandet. Ungdomspolitikens 

utgångspunkt är att den ska vara sektorsövergripande och att val görs utifrån målgruppens 

behov, inte en enskild sektor. Genom den tvärsektoriella ansatsen kan man skapa en 

långsiktig tillväxt i kommunen med stöd i de ungas livsvillkor. Ungdomsstyrelsen menar 

att det är viktigt att skapa en samsyn kring ungdomspolitiken med sektorerna näring, 

ideell, offentlig samt ”familj”.  

 

Områdena i Lupp-enkäten samspelar i de ungas livssituation. Har man exempelvis haft 

möjlighet till påverkan i skolan ger det en förutsättning för att känna att man kan påverka 

även på andra områden. Folkhälsoinstitutet pekar i Barns och ungas hälsa också på hur 

den höga ungdomsarbetslösheten påverkar de ungas möjligheter att integreras i samhället. 

Det är viktigt att komma ihåg att de unga är en heterogen grupp där de nationella 

studierna som bland annat Ungdomsstyrelsen genomför visar på att variationer i 

levnadsvillkor finns i gruppen sett till bland annat kön, ålder, svensk eller utländsk 

bakgrund, kulturell- eller socioekonomisk bakgrund, var och hur man bor i landet och 

funktionsnedsättningar. Inte alla de här faktorerna finns med i Lupp-enkäten, men där vi 

ser skillnader i Karlstads kommuns resultat kommer vi att belysa det. De nationella 

studierna visar att socioekonomiska faktorer påverkar i hög grad ungas livssituation. Vi 

ser också att det finns skillnader mellan killar och tjejer, där tjejerna exempelvis har en 

ökning av psykosomatiska problem.  

REFLEKTIONER KRING UNDERSÖKNINGEN OCH DESS 
KONTEXT 

Vi inleder med att kort reflektera kring undersökningen och den kontext som 

undersökningen rör sig i.  

Betydelse av hög svarsfrekvens 

Årets mätning har en total svarsfrekvens på 63 procent. Gymnasieskolorna har en 

svarsfrekvens på 58 procent och högstadieskolorna 72 procent.  

 

Hög svarsfrekvens är relevant för att vi ska kunna ha tillit till resultatet och kunna göra 

generaliseringar till populationen. Med hög svarsfrekvens kan vi i högre grad veta att 

resultatet gäller för alla elever i de aktuella årskurserna i Karlstads kommuns skolor och 

de slutsatser som vi gör vet vi med större säkerhet är riktiga. I dag sker det många 

enkätundersökningar och det är därmed stor konkurrens om respondenternas engagemang 

och tid. Därför är det viktigt att de undersökningar som görs har relevans och är 
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utformade med rätt syfte och målgrupp. Det här konstaterar även Ungdomsstyrelsen på 

sin hemsida och har som krav vid ansökningen att Lupp- undersökningen är förankrad, att 

det finns tydliggjort hur resultatet ska användas och att det finns resurser för 

genomförande. För att Lupp ska bli framgångsrik krävs att kommunen är motiverad att 

satsa både på arbetet med enkäten och på det efterföljande arbetet med resultatet. 

 

Med en total svarsfrekvens på 63 procent har vi en relativt bra svarsfrekvens. Vi har inte 

möjlighet att få statistik på de bakgrundsfrågor som finns i enkäten för att kunna göra en 

bortfallsanalys. Den analys som vi kan göra är om det kan finnas en över- eller 

undertäckning i resultatet utifrån svarsfrekvenserna per skola. Vid en jämförelse av 

svarsfrekvenser per skola finner vi att vi har en lägre svarsfrekvens (under 50 procent) på 

gymnasieskolorna Nobelgymnasiet och Tingvallagymnasiet, samt på grundskolorna 

Vålbergsskolan och Frödingsskolan. De skolorna är alltså något underrepresenterade i 

undersökningsresultatet. Skolorna Nyed skola, Mariebergsskolan och Älvkullegymnasiet 

har en något högre svarsfrekvens (över 80 procent) än övriga och är alltså något 

överrepresenterade. 

 

De olika programmen på gymnasiet är i olika grad representerade i undersökningarna. 

2011 jämfört med 2008 års undersökning är det betydligt fler från samhällsvetenskap och 

estetiskt program som har svarat, medan det är färre från handels- och administration 

samt teknikprogrammet. I analysen kan de här skillnaderna vara bra att ha med i 

tolkningen.  

Implementering av resultat 

Karlstads kommun har nu för andra gången genomfört en Lupp-undersökning och 

kommunen står nu inför att implementera resultatet. Att resultatet används av och återförs 

till många grupper är viktigt för att undersökningen ska komma att uppnå syftet, 

nämligen bli ett uppföljningsverktyg av ungdomspolitiken och kunna fungera som ett 

utvecklingsmaterial. Resultatet och analysen har idag en bred ansats, vilket man bör tänka 

på såväl vid bearbetning och vid spridningen av materialet. Rapporten är tydligt uppdelat 

efter varje frågeområde och där varje frågeområde är tänkt att kunna användas också för 

sig. Fördjupande analyser kan göras inom varje enskilt område och resultatet inom 

respektive område kan med fördel kompletterasmed annan information och också fungera 

som sekundärdata i framtida undersökningar. Det finns målgrupper där bredden är viktig 

för att få en helhetsbild, i andra grupper är det mer intressant att få fördjupad analys av ett 

specifikt ämnesområde, eller där materialet kan fungera som en källa tillsammans med 

andra källor.  
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Lupp-undersökningen i sig är ett verktyg för ungdomspolitiken. Vid undersökningen 

2008 bearbetades resultatet av elever vid mediaprogrammet vid Sundsta-

Älvkullegymnasiet. De valde då att göra en populärversion av resultatet i form av en 

tryckt broschyr som distribuerades ut till samtliga elever. Vid återföringen kan 

kommunen visa på åtgärder där insatser gett positiv utveckling i resultat, samt planerade 

åtgärder utifrån årets resultat. Bara genom en sådan återföring blir Lupp-undersökningen 

ett direktverkande verktyg inom ungdomspolitiken.  

 

Det finns många målgrupper och användningsområden för Lupp-undersökningen och 

arbetet med att sprida resultatet är redan påbörjat. Den 18 januari 2012 redovisades det 

preliminära resultatet för tjänstemän inom flera olika förvaltningar på Karlstads kommun 

och resultat och analys kommer att presenteras för Ungdomsfullmäktige och 

Kommunstyrelsen. När det gäller förvaltningarna på Karlstads kommun är syftet med 

Lupp-undersökningen är att den ska fungera tvärsektoriellt och olika delar i den är 

användbar för samtliga förvaltningar i olika sammanhang. De direkt berörda 

förvaltningarna bedömer vi är:  

 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

 Barn- och ungdomsförvaltningen 

 Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Frågorna berör också personal på kommunen som arbetar med exempelvis 

jämställdhetsfrågor, trygghetsfrågor och tillväxt. Vi har i analysen belyst resultatet i 

undersökningen mot målen i kommunens Tillväxtstrategi och Folkhälsostrategi. Det 

finns säkert fler verksamhetsstrategier och mål där Lupp-undersökningen kan vara en 

indikator för uppföljning av mål.  

 

Ytterligare målgrupper och användningsområden är: 

 Politiker där Lupp är ett direkt verktyg för politikerna i Karlstads kommun. 

 Ungdomsfullmäktige där Lupp är ett direkt verktyg för Ungdomsfullmäktige. 

En fördjupning som Ungdomsfullmäktige kan genomföra är fokusgrupper med 

elever i de aktuella årskurserna, för att få en djupare förståelse för resultatet.  

 Elever som besvarat undersökningen och även andra elever vid skolorna i 

Karlstads kommun. Skolval 2010 anges som en av anledningarna till det ökande 

politiska intresset och höga valdeltagandet bland unga. Kan återföringen av 

http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/VaarkommunFoervaltningarochbolagArbetsmarknadsochsocialfoervaltningen.html
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/barnochungdomsforvaltningen.html
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/VaarkommunFoervaltningarochbolagKarlstadsHammaroegymnasiefoervaltning.html
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/Varkommun_kulturofritidsforvaltningen.html
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/VaarkommunVaardochomsorgsfoervaltningen.html
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Lupp-undersökningen genomföras så att den blir ytterligare ett verktyg för 

rektorer och lärare att uppfylla skolans demokrati- och kunskapsuppdrag?  

 Näringsliv med inriktning mot unga, såsom Ung Företagsamhet, Communicare, 

och Drivhuset. 

 Projekt som exempelvis arbetar för ungdomsarbetslöshet eller hälsa bland unga. 

 Region Värmland exempelvis ansvariga för kompetensplattformarna och 

Attraktiva Värmland. 

 

Vi rekommenderar Karlstads kommun att arbeta med att sprida resultatet i olika former.  

Ett väl implementerat resultat nu påverkar troligtvis svarsfrekvenser vid nästa 

undersökning positivt. 

Politik och aktivism 

Efter en tid av nedåtgående trender vände i valet 2010 de ungas valdeltagande. I valet 

2010 fick en rekordstor grupp förstagångsväljare delta och valdeltagandet var större än på 

många år. I Ung i dag 2011 visar Ungdomsstyrelsen på ett ökat intresse från unga för att 

delta på politikens traditionella arenor. I en utvärdering av Skolval 2010 visar resultatet 

på att eleverna upplever att skolvalet är en bra möjlighet att få nya perspektiv och kunna 

ta ställning. Tidigare år har Ungdomsstyrelsen pekat på att unga är mer politiskt 

intresserade idag än tidigare generationer vid samma tidpunkt i livet. Intresset för politik 

har inte enbart tagit sig uttryck i ett parlamentariskt påverkansarbete, utan på många olika 

sätt. Politisk konsumtion, husockupation och bildande av protestgrupper på Facebook är 

tre exempel på vanliga uttryck för politiskt engagemang för unga idag. Internet är en 

självklar arena för de unga, vilket gett fler möjligheter för att vara verksam utanför de 

etablerade politiska strukturerna. 

 

Thomas Denk, professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi menar att orsaker till minskat 

politiskt intresse återfinns bland annat i politikens professionalisering och ett ökat 

avstånd mellan medborgarna och politiken. Politiken har utvecklats från att ha varit ett i 

högre grad ideellt arbete bottnat i en mission av att vilja påverka och förändra, till att det 

idag är ett yrke med en mycket hård konkurrens. Denk pekar som exempel på hur 

dagordningen ser ut för fullmäktigesammanträden idag jämfört med för 50 år sedan. 

Tidigare var frågorna i mindre kontexter och besluten handlade om enklare 

samhällsfrågor, medan den kommunala verksamheten idag har en större komplexitet och 

frågorna på dagordningen finns i ett större sammanhang.  Det ökande avståndet mellan 

medborgarna och politiken exemplifierar Denk med att det idag inte enkelt går att titta in 

till politikerna, säkerhetsfaktorer har ökat avståndet, liksom att det många gånger mellan 
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medborgarna och politikerna finns en informatör eller handläggare som kanaliserar 

dialogen.  

 

Karlstads kommun har sedan en lång tid arbetat aktivt med ungdomspolitik för att på 

bästa sätt tillgodose ungdomars behov. Ungdomspolitiken bedrivs i samarbete med bland 

annat Ungdomsstyrelsen, Studentrådet och Uno. Vi rekommenderar att vara närvarande 

på de arenor där ungas politiska engagemang tar sig uttryck för att minska klyftor och 

öka förståelsen för vad uttrycken betyder.  

ANALYS AV UNDERSÖKNINGENS HUVUDOMRÅDEN 

Vi kommer nedan att belysa och kommentera resultatet av undersökningen. Vi kommer 

att behandla område för område, främst ur perspektivet förändringar mellan mätningarna 

och föra ett resonemang utifrån det.  

Fritid 

”Jag saknar en fritidsgård ungefär som UNO fast med lägre åldersgräns.” 

 

Majoriteten av de unga i Karlstad som ingått i undersökningen upplever att de har lagom 

med fritid och 78 procent tycker att det finns ganska eller till och med mycket att göra. 

När de träffar sina kompisar så gör de det oftast hemma hos varandra, men man ses också 

utomhus eller i idrottshallar. Tjejerna ses mer ofta på caféer och hos varandra medan 

killar ses utomhus eller i idrottshallar. Det är mer vanligt att man träffas på caféer sedan 

2008 års mätning. Det är även mer vanligt att tjejer på högstadiet och killar på gymnasiet 

träffar kompisarna i idrottshallar.  Den här bilden bekräftas också i stort av 

Ungdomsstyrelsens nationella undersökningar. I Unga med attityd har Ungdomsstyrelsen 

frågat unga om egenskaper som är viktiga i deras fritidssysselsättning. Det spelar ingen 

roll vilken aktivitet som det handlar om, det viktigaste är att det ska vara roligt. Många 

drivs också av att kunna lära sig nya saker och att umgås med andra med samma 

intressen.  

 

De unga på högstadiet i Karlstad som saknar fritidsysselsättning efterfrågar fler 

möjligheter till olika idrottsaktiviteter. Det är alltifrån badhus, fotbollsplaner, cykelparker 

till danshallar. Någon vill ha möjlighet till free running och en annan en inglasad 

skidbacke. Många saknar också fritidsgårdar och ställen där man bara kan vara.  

Fritiden spelar en viktig roll för unga och området syftar bland annat till att unga i sina 

fritidsaktiviteter ska ha tillgång till inflytande och genom aktiviteterna uppmuntras att 

delta i ett demokratiskt samhälle samt förbättra sin hälsa. 

 

Ungdomsstyrelsen, Ung idag 2011. 
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Även bland gymnasieeleverna efterfrågar man fler möjligheter till att utöva idrott. Man 

vill ha fler alternativ som och till Uno, gärna billiga caféer som även har kvälls/nattöppet. 

I den här gruppen är det också fler som efterfrågar kulturaktiviteter. Man vill ha fler 

möjligheter att utöva musik, foto, eller teater.  

 

 Det är lätt att fastna vid att 78 procent av de unga som deltagit i enkäten tycker att de 

har lagom med fritid, men det är ändå 22 procent som fortfarande tycker att det finns för 

lite att göra. Karlstads kommun har under de senaste åren satsat mycket på 

idrottsanläggningar bland annat med hallarna på Våxnäs, Gjuteriet och Kronoparken och 

just nu byggs ett nytt badhus. Möjlighet till idrottsutövning är ändå den kategori som är 

störst för de unga som saknar fritidsysselsättning. Är inte satsningarna tillräckligt, eller är 

de inte tillgängliga för den här gruppen? Till viss del ser vi att det som man saknar inte 

faller inom ramen för de satsningar som gjorts, men det är inte några större grupper av 

områden. Det verkar som att man generellt saknar ställen att vara, umgås och där det 

finns möjlighet att prata också lite senare på kvällarna. För de unga på högstadiet handlar 

det om fritidsgårdar och även caféer. De lite äldre unga på gymnasiet, vill ha alternativ 

till Uno vilket uppfattas ibland för högljutt och börjar bli uttjatat. Vad skulle ett till Uno 

kunna bidra med? Kanske ett mer ”stillsamt” Uno som alternativ? De unga på högstadiet 

vill ha aktiviteter närmare hemmet i högre grad. Där efterfrågas fritidsgårdar, vilket vi 

bedömer uppfattas ska finnas i bostadsområdets närhet.  

Internet är den vanligaste fritidssysselsättningen 

När de unga får svara på frågor om vad de gör på sin fritid, ser vi en tydlig ökning av att 

de surfar/chattar på internet, vilket är en samhällstendens som skett under de år som gått 

mellan mätningarna och resultatet följer också de nationella undersökningar som görs på 

området. Det är viktigt att ställa sig frågan hur det här kommer att påverka in i andra 

områden som vi berör i den här undersökningen och därmed de ungas livssituation och 

möjlighet och vilja att delta i den demokratiska strukturen. Det finns både för- och 

nackdelar med det här. Vi kommer att återkomma till betydelsen av internets betydelse i 

gruppen under avsnittet Politik, samhälle och inflytande. Vi ser att aktiviteterna umgås 

med kompisar, går på fest har minskat sedan 2008, vilket man vid en första analys lätt 

kan bedöma som en negativ förflyttning. Men det är ett faktum att internet idag är en 

annan arena att umgås på för unga (och äldre) och bör inte ses som en konkurrent till ett 

fysiskt möte.  

 

Vi ser också att fler unga idag tränar dans och teater i jämförelse med 2008.  Vi har 

under ett antal år sett hur dansen utvecklat sig i kommunen och hela länet. Fler 
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möjligheter till att utöva dans har definitivt skapats både genom fler privata aktörer och 

genom samhällssatsningar från Karlstads kommun och Region Värmlands Dans i 

Värmland. Denna samhällsutveckling ser vi också i media genom succéprogram som 

exempelvis Let´s dance.  

Differentierad tillgänglighet av fritidsaktiviteter 

Vi kan konstatera att det är många fritidsaktiviteter som utövas olika beroende på var 

ungdomarna bor i Karlstads kommun. Vi ser däremot inga skillnader i upplevelsen av att 

det finns mycket eller lite att göra sett till i bostadsområden.  Det är flera olika faktorer 

som samverkar i detta exempelvis närhet, tillgänglighet, kultur, socioekonomiska 

förutsättningar, tillhörighet. Vi rekommenderar Karlstads kommun att analysera 

tillgängligheten till fritidssysselsättning ytterligare, för att möjliggöra fler 

fritidsaktiviteter för alla!  

Genus hindrar i lägre grad i fritidssysselsättningen 

På frågan om det finns saker som man inte gör på grund av sitt kön, svarar var tredje elev 

vet ej. Vi ser också att det är en förbättring hos tjejerna sedan 2008. Tjejerna upplever 

idag i mindre utsträckning att de hindras för att utöva fritidsaktiviteter på grund av kön. 

 Vi kan konstatera att en hög andel inte reflekterar över vad könsrollen gör med ens 

vardag. Kanske är det dags för ett informationsarbete kring genus i skolan? Den 

minskning som vi ser av tjejers hinder är positiv, men vi vill återknyta till den 

förskjutning som vi ser i vilka fritidsaktiviteter som man gör. Idag är man i högre grad 

verksam i internetforum och på caféer, två miljöer där man kanske inte uppfattar att könet 

hindrar från aktivitet i lika hög grad som exempelvis att gå på stan eller 

restauranger/pubar.  

Skola 

”Jag vill påverka hur det fungerar i skolan och vilken skolmat vi får. ” 

Bra stämning i Karlstads skolor 

Stämningen på skolan har blivit bättre sedan 2008.  En bättre stämning är ett positivt 

resultat för skolorna i Karlstads kommun! Det här bekräftas också i den 

kvalitetsredovisning som Karlstads kommun låtit göra 2011. I kvalitetsredovisningen 

En viktig aspekt av välfärden är att kunna utvecklas som människa och skaffa sig nya 

kunskaper. Kunskap ger också större möjligheter att kunna utöva inflytande. Att unga 

skaffar sig utbildning och deltar i lärandeprocesser är en del i förverkligandet av de 

ungdomspolitiska målen om att unga ska ha tillgång till välfärd och inflytande.  

 

Ungdomsstyrelsen, Ung i dag 2011.  
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uppger eleverna att de trivs bra i skolan. Kunskapsresultat och behörighet till 

gymnasieskolan som ligger högre än genomsnittet i riket, vittnar också om en bra miljö i 

skolorna i Karlstads kommun. Vilka satsningar som genomförts under de senare åren kan 

ha bidragit till den här positiva utvecklingen?  

Stora gap mellan att vilja ha inflytande och att få inflytande 

Eleverna upplever att de inte har lika stort inflytande som vid undersökningen 2008. 

Elevråden uppfattas inte tas på lika stort allvar av personalen på skolan som vid 

mätningen 2008 och eleverna uppfattar i större omfattning också att de inte fått veta vad 

de kan ha inflytande över.  Vad har föranlett den här utvecklingen? Varje skola är 

skyldig enligt läroplanen att arbeta aktivt med elevinflytande. Skolan ska genom arbetet 

med påverkan ge eleverna praktisk erfarenhet av demokrati. Kan vi i resultatet se ett 

utslag för att möjligheterna till att kunna påverka har sin orsak i förväntningar och 

anspråk? Eller har det faktiskt blivit en reell negativ förändring över inflytandet? När vi 

analyserar resultatet vidare på frågorna om vad de vill vara med och bestämma om och 

vad de uppleva att de får finner vi stora gap på samtliga områden. Inom samtliga 

områden i enkäten uppger eleverna att de vill vara med och bestämma, men att de 

upplever att de inte får. Resultatet i Karlstad skiljer sig på några frågor markant åt jämfört 

med den utveckling som exempelvis Skolverket visar på i sin rapport Attityder till skolan 

2009. Undersökningen har genomförts sedan 1993 och visar på en positiv utveckling för 

hur många unga som uppger att de kan och vill vara med och bestämma. Exemplet vad 

man lär sig i olika ämnen är tydligt. 1993 svarade 25 procent att de kunde det medan 65 

svarade att de ville vara med och bestämma. 2009 ansåg 46 procent att de kan och 62 

procent att de vill vara med och påverka vad man lär sig. Fler upplever sig alltså, i ett 

nationellt perspektiv ha möjligheten och skillnaden mellan de som vill och de som kan 

har minskat. I Karlstads kommun har vi fortsatt stora skillnader mellan vilja och 

möjlighet att jobba med. I Karlstads kommuns Folkhälsostrategi finns delmålet: 

Karlstadbornas delaktighet ökar. Miljön i skolan och möjligheterna att praktiskt utöva 

demokrati grundlägger ungas möjligheter till delaktighet och inflytande.  

 

I resultatet ser vi också att tjejerna vill bestämma mer än vad killarna vill och att killarna 

upplever att de får bestämma mer än vad tjejerna upplever.  I Skolverkets rapport 

återfinns kopplingen med tjejernas vilja av att kunna vara med att påverka. Tjejerna 

uppges vilja kunna ha ett större inflytande över områden som ligger nära undervisningen; 

vad man får lära sig, hur man ska arbeta, läxor och prov samt vilka läromedel som ska 

användas. Däremot finns inga könsskillnader avseende hur man upplever att man får vara 

med och bestämma.  Resultatet från området elevernas möjlighet att bestämma i skolan 
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är anmärkningsvärt för Karlstads kommun. Vi rekommenderar ytterligare utredning för 

att klargöra vad skillnaderna beror på. Materialet från Skolverket som vi använt i 

jämförelsen är från 2010 och vi har vid analysens genomförande inte fått något nationellt 

resultat från Ungdomsstyrelsen gällande Lupp 2011. Den källan kan vara en första 

indikator.  

Politik, samhälle och inflytande 

”Jag vill kunna påverka allt möjligt som har med mig och mina vänner att göra.” 

Karlstad går emot trenden för intresse för politik? 

Enkäten har tre frågor som på olika sätt berör de ungas inställning till politik. Frågorna är 

framtagna av Ungdomsstyrelsen i syfte att belysa flera infallsvinklar på det politiska 

intresset hos unga idag. Ungdomsstyrelsen menar att politik idag i hög grad kan vara 

förknippat med negativa associationer som är förmedlade bland annat via medierna. För 

att nyansera bilden har Ungdomsstyrelsen valt att även kartlägga intresse för 

samhällsfrågor och internationella frågor. I resultatet för Karlstads kommuns Lupp-

undersökning ser vi också denna tendens. 79 procent uppger att de har ett lågt intresse för 

politik, 65 procent har ett lågt intresse för samhällsfrågor och 37 procent lågt intresse för 

vad som händer i andra länder.  I Ung i dag 2011, pekar Ungdomsstyrelsen på ett ökat 

intresse för politik genom analyser av senaste valdeltagandet. Rekordmånga 

förstagångsväljare valde att delta i valet 2010. Parallellt sker en trend i Karlstad att 

intresset för politik och samhällsfrågor minskat mellan åren 2008-2011. Vi vet att intresse 

för politik ökar under valår och Luppundersökningen genomfördes under 2011, alltså ett 

år efter valet. Det kan vara en orsak till varför vi i Karlstad har ett minskat intresse för 

politik när trenden går motsatt håll i riket. Vi rekommenderar Karlstads kommun att 

invänta andra kommuners resultat av Lupp och jämföra resultaten för de här frågorna. 

Lupp-enkäten kartlägger flera miljöer där de unga praktiskt kan utöva demokratiska 

processer och inflytande. Vi har exemplet ovan från inflytandemöjligheterna i skolan och 

att det även finns möjligheter till inflytande i föreningsliv. 80 procent av de unga som 

deltagit i enkäten är medlemmar i en förening, men 35 procent svarar att de inte vill 

Ett av de övergripande målen för den svenska ungdomspolitiken är att alla unga ska 

ha verklig tillgång till inflytande och kunna vara delaktiga i samhällslivet. Det är 

också ett av de gemensamma målen inom det ungdomspolitiska samarbetet inom EU. 

Enligt det nya ramverket för det ungdomspolitiska samarbetet i EU ska alla EU-länder 

sträva mot att förbättra ungas möjligheter att delta i lokalsamhället och i den 

representativa demokratin. Målet för samhällsutvecklingen är att alla unga, även de 

resurssvaga ungdomarna, ska ha möjlighet att delta.  

 

Ungdomsstyrelsen, Ung i dag, 2011. 
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påverka föreningens verksamhet. De frågeområdena är intressanta att analysera för att få 

en sammantagen bild i jämförelser med andra kommuner.  

Få anser att de har möjligheter att framföra åsikter 

I enkäten ser vi också att det endast är 16 procent som anser att de har möjlighet att 

framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Hela 84 procent uppger att de 

tror sig ha små möjligheter eller har svarat vet ej.  Karlstads kommun genomför Lupp-

enkäten som ett led i uppföljning av den lokala ungdomspolitiken. Den är nu andra 

omgången som undersökningen genomförs och vi ser ingen förändring i resultat mellan 

mätningarna på frågan om ungdomarna anser att de kan påverka lokal politik. 

Kommunen bör arbeta med att föra ut resultatet från Lupp-undersökningen som ett led, 

samt att använda den som referensmaterial vid kontakter med unga. Kommunen bör 

också arbeta för att skolan blir den arena där unga får praktisk erfarenhet av inflytande 

och demokratiska processer.  

 

Vi har i resonemang ovan fört fram det ökade avståndet mellan medborgarna och 

politikerna. Kommunen bör därför också verka för att öppna kontaktvägar för unga till de 

lokala politikerna. I Ungdomsstyrelsens nationella undersökning (Ung i dag 2011) ser vi 

att unga idag i högre utsträckning vill verka på politikens traditionella arenor, men vi vill 

ändå peka på möjligheterna för de kommunala politikerna att verka även på ungdomars 

arenor. Många unga kan tänka sig att delta i politiska aktiviteter. Skriva på 

namninsamling, skriva insändare, eller delta i lagliga demonstrationer är de politiska 

aktiviteter som de kan tänka sig i högst utsträckning. Som vi nämnt ovan tar sig ungas 

politiska engagemang/aktivitet uttryck på flera sätt som är skilt från de traditionella, 

exempelvis politisk konsumtion eller i Facebookgrupper. Med resultatet om att 74 

procent av de unga i Karlstad som ingått i undersökningen dagligen använder internet ser 

vi att det är en arena att finnas närvarande på och delta i i högre grad för politikerna. Det 

är av vikt att frågorna berör de unga!  Även det här resultatet visar mot delmålet i 

Karlstads kommuns Folkhälsostrategi: Karlstadbornas delaktighet ökar. 84 procent av 

respondenterna tror att de har små möjligheter att framföra sina åsikter till dem som 

bestämmer i kommunen.  

Politiken finns närvarande hos de unga 

Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor, vad är viktigast att 

satsa på? Denna fråga ställdes i Lupp-enkäten och resultatet visar på att det finns ett 

engagemang och att de unga följer med i utvecklingen i Karlstad. Fler vill 2011 än 2008 

satsa på bostäder för unga, arbete för unga och förbättra kollektivtrafik. Alla områden 
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som är högst aktuella och som figurerar i media. Färre vill 2011 satsa på 

idrottsanläggningar, fritidsaktiviteter och arbetsmiljön i skolan, vilket är områden där det 

i kommunen skett insatser. De tre viktigaste områdena för de unga totalt sett är sjukvård, 

skola, samt skapa arbeten för unga, som alla är områden som ligger dem nära.  

Ungdomsfullmäktige viktig part för kunskaps- och attitydförändring 

kring möjligheter till påverkan 

Det är färre 2011 än 2008 som vill vara med och påverka i frågor som rör den egna 

kommunen. De flesta av dem som vill påverka kan för lite om hur man gör, samtidigt 

som många inte tror att de som bestämmer skulle ändå lyssna. De unga som vet till vem 

eller vart de ska vända sig i Karlstads kommun uppger främst att de skulle kontakta 

någon som de känner, det vill säga en personlig kontakt, därefter skulle de gå genom en 

organiserad ungdomsgrupp. 56 procent svarar att de inte vet vart de skulle vända sig om 

de vill påverka något i Karlstads kommun!  Liksom vi gjorde i vår analys 2008 kan vi 

konstatera att bland dem som idag inte vill vara med och påverka behöver ungas kunskap 

förbättras. Det finns även vid mätningen 2011 ett attitydproblem, sett till andelen som 

inte tror det spelar någon roll. Det krävs kunskap för att förändra attityder, men också 

konkreta exempel på hur ungas åsikter tas tillvara samt om och hur det i så fall lett till en 

förändring. Här ser vi vikten av att föra fram ungdomsfullmäktige ytterligare. 

Ungdomsfullmäktige kan vara den kanal eller budbärare för resultatet i Lupp och de 

strategier som Karlstads kommun tagit fasta på. Ungdomsfullmäktige ökar då sin 

kännedom bland de unga och kan genom återföring av resultatet i Lupp-enkäten 

avdramatisera ”politik” genom att synliggöra allt som ”politik” kan innehålla. Att det 

handlar om dig och din omgivning. En målsättning för Karlstads kommun borde vara att 

fler ska veta att ungdomsfullmäktige är en kontaktväg om man vill vara med att påverka i 

kommunen. Detta utesluter förstås inte att även andra kontaktvägar behöver tydliggöras 

och underlättas. Det övergripande målet bör givetvis vara att minska andelen som inte vet 

vilka kontaktvägar som finns.  

Politiskt handlande speglar det politiska intresset 

Det politiska handlandet, som exempelvis att någon gång kontaktat en politiker eller att 

vara medlem i ett politiskt parti, speglar det politiska intresset. Vid mätningen 2008, 

visade resultatet att Karlstad följer riket i snitt och vi ser inga förändringar i dessa 

mönster för 2011. Liksom vi gjorde i analysen 2008 kan vi konstatera, att det politiska 

handlandet är betydligt lägre än intresset för politik. Överlag är det några få procent som 

kontaktat en politiker eller är medlem i ett politiskt parti. Handlingsbenägenheten är en 

följd av ett lågt intresse och ju fler som intresserar sig för politik och kan se möjligheter 
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att framföra sina åsikter, desto fler torde vilja vara med och påverka och faktiskt delta i 

politiska aktiviteter.  

Hälsa 

 

 

När eleverna får bedöma sitt allmänna hälsotillstånd uppger närmare 80 procent att de har 

ett bra hälsotillstånd. Sju procent uppger att de har ett dåligt hälsotillstånd. Vi ligger på 

samma nivåer som i 2008 års mätning, vilket då låg i nivå med riksgenomsnittet. Nu 

liksom 2008 bedömer killarna att deras allmänna hälsotillstånd är bättre än vad tjejerna 

bedömer det.  Det allmänna hälsotillståndet hos de unga i undersökningen får vi 

bedöma som gott. Vi har fortfarande skillnader mellan könen att analysera djupare. I 

enkäten har vi mätt ett självupplevt hälsotillstånd och det kan med fördel jämföras med 

skolornas faktiska uppgifter på hälsotillståndet bland eleverna. Där finns kanske också 

uppgifter på vad skillnaderna mellan tjejer och killar kan bero på.  Inom frågeområdet 

hälsa ingår flera av Karlstads kommuns delmål inom Folkhälsostrategin. Delmålen finns 

inom områdena Matvanor (andelen Karlstadsbor med goda matvanor ökar), Fysiska och 

kulturella aktiviteter (andelen Karlstadsbor som är fysiskt aktiva ökar), Psykisk hälsa, 

(Karlstadsbornas psykiska hälsa ökar) samt Missbruk och riskbeteende (riskbruket av 

alkohol och tobak samt bruket av dopnings- och narkotikapreparat minskar). 

Besvär vanligare bland tjejerna 

De vanligaste besvären är trötthet under dagarna och stress, där symptomen ligger på 

samma nivåer som vid mätningen 2008. Det är fler tjejer som lider av troligen 

psykosomatiska besvär som exempelvis sömnbrist och magont. Gymnasieeleverna 

känner sig oftare stressade och upplever att de har sömnproblem.  Det finns en klar 

koppling mellan självupplevda besvär och hälsotillstånd. Tjejerna uppger fler besvär och 

har ett upplevt sämre allmänt hälsotillstånd. Vi tolkar tjejernas symptom som ”duktig 

flicka-syndrom”, med höga prestationskrav på sig själva.  

En människas hälsa påverkar i hög grad hennes livssituation, hennes syn på samhället 

och hennes möjlighet till delaktighet. Området omfattar såväl fysisk och psykisk hälsa 

som utsatthet i olika former. Det handlar också om att unga ska ha verklig tillgång till 

välfärd. En viktig del i regeringens strävanden är att bryta utanförskap. Det handlar 

vidare om att stärka människors möjligheter i socialt och ekonomiskt utsatta 

positioner. En bra skol- och arbetsmiljö, en innehållsrik fritid och goda relationer till 

andra människor är viktiga. Vanor som att röka, dricka alkohol, bruka narkotika samt 

hur vi blir bemötta av andra människor har betydelse för hälsan både här och nu och i 

ett längre perspektiv.  

 

Ungdomsstyrelsen, Ung i dag 2011. 
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En av tre hoppar över frukost, en av fyra hoppar över lunchen 

När vi analyserar kost- och träningsvanor hos de unga i undersökningen har vi liknande 

nivåer som i den föregående mätningen. Mer än en tredjedel av ungdomarna hoppar över 

frukost någon eller några gånger i veckan och cirka en fjärdedel hoppar över lunchen. 

Många äter godis frekvent, men många uppger också att de tränar förhållandevis ofta. Det 

är endast fem procent som inte tränar sig svettiga någon gång, men 84 procent uppger att 

de tränar någon gång i veckan.  Vi ser tydliga mönster i dåliga kost- och motionsvanor, 

där de som hoppar över frukost har större benägenhet att också avstå från lunch mer 

frekvent, de äter mer snabbmat och godis oftare och de tränar också mer sällan. De här är 

givetvis en intressant grupp att fånga upp och arbeta aktivt med. Även på detta område 

borde skolornas faktiska uppgifter användas i jämförelse. Mat- och motionsvanor och det 

allmänna hälsotillståndet samt eventuella besvär har naturligtvis ett samband. Karlstads 

kommun har tidigare på prov exempelvis genomfört att erbjuda frukost vid Rudsskolan 

med goda resultat. I USA har Wansink, Just och McKendry
1
 gjort studier på ett antal 

skolor där de har arbetat med en beteendepsykologisk ansats för att finna vägar för att få 

ungdomar att äta bättre utan att använda pekpinnar eller ekonomiska styrmedel. De kom 

fram till ett antal olika förändringar av hur maten presenterades som fick stor inverkan på 

elevernas beteende. Till exempel genom att nyttig mat såsom broccoli i presenteras 

början av lunchkön istället för i mitten ökade andelen köp med 10-15 procent eller att 

frukten låg i skålar istället för i stålkantiner mer än fördubblade försäljningen av frukt. 

Slutsatsen var att förflyttningar och presentation av maten fick stor inverkan på beteendet 

till en låg insats sett till att man inte behövde göra dramatiska eller dyra förändringar på 

skolornas matsedlar.   

Tobak-, alkohol- och drogvanor 

Ökad tobaksanvändning bland högstadiekillar 

På högstadiet är det dubbelt så många killar som tjejer som röker varje dag, medan på 

gymnasiet har det jämnat ut sig mellan könen. Rökning ökar generellt bland 

högstadiekillarna. Vid mätningen 2008 var det tre procent som rökte dagligen, medan det 

i 2011 års mätning är tio procent som röker dagligen.  Enligt Statens hälsoinstituts 

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/2010 ser vi att rökning minst en gång i veckan har 

                                                      

1
 

http://www.nytimes.com/interactive/2010/10/21/opinion/20101021_Oplunch.html?ref=contributor

s 
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ökat på en nationell nivå med cirka fem procentenheter sedan 05/06 för både tjejer och 

killar i 15-årsåldern.  

Minskad andel som dricker sig berusade men ökad frekvens bland 

brukarna 

I resultatet av Lupp-enkäten 2011 ser vi att också alkoholkonsumtionen fått förändrat 

mönster sedan 2008. Färre dricker alkohol än tidigare, men de som dricker gör det allt 

oftare. En av fem högstadieelever uppger att de dricker sig berusade minst en gång i 

veckan. På gymnasiet har vi motsatt trend där andelen som dricker sig berusade varje 

vecka har minskat sedan 2008. Vi ser också en trend av att eleverna provar alkohol 

tidigare. Det är fler bland högstadieeleverna som uppger att de druckit sig berusade redan 

vid 11 års ålder. Vanligast är fortfarande att man får alkohol från kompisar eller 

kompisars syskon alternativt från annan vuxen som köper ut eller bjuder. En tredjedel av 

gymnasieeleverna och sju procent av högstadieeleverna får dricka alkohol för sina 

föräldrar. Vi ser tydligt att ungdomar som får dricka alkohol för sina föräldrar dricker sig 

berusade oftare än de som inte dricker alkohol.  

Drogvanor samma nivå 

Resultatet gällande drogvanorna är konstant. Det är fortfarande lika många som använder 

droger som 2008. Liksom tidigare är det också vanligare att killarna använder droger. 

Andelen som går på högstadiet som provat hasch i tidigare ålder har ökat jämfört med de 

som nu går på gymnasiet.  

 

 Området tobak, alkohol och drogvanor påverkar i hög grad bedömningen av det 

allmänna hälsotillståndet. Att vi nu ser en ökning av antalet dagliga rökare och att 

alkoholkonsumtionen ökat i frekvens bland de som dricker alkohol är allvarliga 

förändringar som bör arbetas med såväl på nationell nivå som på kommunal nivå. Likväl 

är det allvarligt att konsumtionen startar tidigare. Vi vill åter knyta resultatet inom 

området till flera av delmålen i Folkhälsostrategin. 
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Trygghet  

”Jag vill ju att kriminalitet som våldtäkter stoppas. Det är ju sjukt att man inte kan gå 

hem själv på kvällen utan att behöva oroa sig för att bli överfallen.”  

 

 

 

 

 

 

 

83 procent av de unga i Karlstads kommun som deltagit i undersökningen har inte råkat 

ut för någon brottshandling eller obehagliga handlingar. Av dem som blivit utsatt är stöld 

och hot vanligast förekommande, vilket åtta respektive sex procent blivit utsatta för. Vi 

har en positiv trend då färre har blivit utsatta för någon av de uppräknade handlingarna. 

 Det är mycket positivt att förhållandevis få unga utsätts för brotts- eller obehagliga 

handlingar i Karlstad. Ett mål i Karlstads kommuns långsiktiga arbete är att vara en säker 

och trygg kommun. Idag finns såväl trygghetsutvecklare som Trygghetscentrum för att 

uppnå målet. På Trygghetscentrums hemsida kan vi läsa:  

”Karlstad är en förhållandevis trygg och säker stad. Vi är den 21:e största kommunen i 

Sverige men när det gäller antalet anmälda brott hamnar vi först på 55 plats.”  

 

Trygghetscentrum har de senaste åren bland annat genomfört specifika insatser i de 

bostadsområden där problem varit stora och Gruvlyckan och Våxnäs är områden där 

arbetet varit mycket lyckosamt. Vid Trygghetscenter har de också projektet Ungdomar 

för trygghet, där ungdomar är anställda av Karlstads kommun med uppgift att verka runt 

om i Karlstad som goda förebilder för barn och ungdomar. De vistas bland annat i 

bostadsområdena på eftermiddagar och kvällar och nattvandrar på kvällar och helger. 

Karlstads kommun har under en längre tid arbetat för tryggheten i kommunen och vi kan 

nog se ett resultat av ett idogt arbete i resultatet av Lupp 2011.  

 

I analysen 2008 genomförde vi analyser på trygghetsområden utifrån grupperingar av 

bostadsområden. Vi har nu valt att se till enskilda bostadsområden istället och det enda 

område som utmärker sig signifikant är Vålberg där ungdomarna upplever en större 

otrygghet inom samtliga frågeområden.  När vi gör den här analysen hamnar vi på små 

grupper och vi rekommenderar Karlstads kommun att addera annan information till 

resultatet.  

En människas hälsa påverkar i hög grad hennes livssituation, hennes syn på 

samhället och hennes möjlighet till delaktighet. Området omfattar såväl fysisk 

och psykisk hälsa som utsatthet i olika former. … Till målen hör också att stärka 

den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet samt att minska brottsligheten och 

öka tryggheten. 

 

Ungdomsstyrelsen, Ung i dag 2011. 
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Överlag finns otrygghet på de flesta platser 

Ungdomarna fick svara på om de kände sig trygga på ett antal olika platser. De platser 

där flest känner sig otrygga är offentliga platser som på nöjesställen, kollektivtrafiken och 

utomhus i bostadsområdet eller på stan. Tryggheten på ungdomens hus/fritidsgård 

diskotek och andra nöjesställen har ökat sedan 2008. Däremot har tryggheten i 

klassrummen minskat. Vi ser också i resultatet att tjejer känner sig mer otrygga än 

killarna gör på flertalet platser. Högstadieeleverna känner sig mer otrygga i klassrummet, 

på resterna i skolar och på fritidsgårdarna.  Det är bra att vi ser en positiv utveckling av 

tryggheten på flera områden där Trygghetscenter aktivt arbetat, även om resultatet pekar 

på fortsatta insatser för att öka tryggheten i kommunen för unga. Flera av de platser där 

unga upplever störst otrygghet är områden som inom Trygghetscenters ansvarsområden 

tillsammans med privat näring och kollektivtrafiken. Resultatet i Lupp bör kunna 

användas i kommunikationen mellan parterna som incitament för ett fortsatt arbete.  

 

Det är också anmärkningsvärt att tjejer upplever otrygghet i på samtliga platser. 

Resultatet ligger i linje med nationell statistik, men bör inte tolereras och andelen otrygga 

tjejer bör minskas avsevärt. Vi finner också att skolan har en del ansvarsområden när det 

gäller trygghet. Ingen ska behöva känna sig otrygg på rasterna, i klassrummet eller på väg 

till och från skolan. Det är 15 procent av de unga i undersökningen som upplever sig 

otrygga inom skolområdet och högstadieeleverna upplever en större otrygghet. Hur kan 

skolan göra skolmiljön mer trygg? Vilka insatser behövs specifikt på högstadiet för att 

öka tryggheten? 

 

 Resultatet pekar mot delmålet i Karlstads kommuns Folkhälsostrategi: Upplevelsen 

av trygghet utomhus ökar. Trygghet på offentliga platser har ökat. I Folkhälsostrategin 

kan vi läsa att ”Forskning och trygghetsundersökningar visar att kvinnor i mycket högre 

grad upplever otrygghet när de vistas i det offentliga rummet. … Mest trygg i det 

offentliga rummet är män 16-24 år trots att det är de som råkar ut för mest våld i 

samband med besök på krogen, gator och torg eller vid idrottsarenor.”  

Nolltolerans mot mobbing 

Mobbing eller utfrysning är alltjämt ett prioriterat område inom skolorna i Karlstads 

kommun. Resultatet visar att nio procent under det senaste halvåret blivit utfrysta eller 

mobbade (resultatet är bestående sedan 2008). Det är dubbelt så många som blir mobbade 

eller utfrysta bland högstadieeleverna jämfört med gymnasieeleverna. Samma grupp som 

också känner sig otrygga i högre grad. Mobbningen i den här gruppen har ökat i klassrum 

och på ungdomsgårdar. Mobbning och utfrysning är ett större problem i kommunens 
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ytterområden såsom Molkom, Vålberg och Väse.  Vi kan konstatera att Karlstads 

kommun ligger kvar på samma låga nivå när det gäller mobbning och utfrysning som 

2008, men det är ändå nio procent som upplevt mobbning eller utfrysning i sitt liv bara 

under det senaste halvåret i Karlstads kommun. Ingen ska behöva utsättas för mobbning 

eller utfrysning och nolltolerans råder. Hur kommer Karlstads kommun att få bukt på 

problemen? Miljön på högstadiet borde vara ett prioriterat område för att motverka 

mobbning och otrygg miljö.  

 

Vi ska också uppehålla oss vid att frågan är ställd på så sätt att den innefattar både 

mobbning och utfrysning. Vad som är vad är naturligtvis en tolkningsfråga och 

subjektiva upplevelser. Likväl bör resultatet tas på allvar och vi rekommenderar 

kommunen att ta stöd av annan information för att tydliggöra karaktären på mobbningen 

och utfrysningen på de två skolnivåerna för att kunna arbeta med det. Mobbningen har 

kanske en hårdare attityd på högstadiet, medan den på gymnasiet kanske har en mer 

subtil karaktär och handlar mer om så kallad tyst mobbning, utfrysning? Vi har en 

minskning av antalet som blivit utsatta genom telefonsamtal, sms, e-post från 36 procent 

2008 till 23 procent 2011. I analysen 2008 uppmanade vi Karlstads kommun att följa upp 

de här nya kanalerna för mobbningen, vilket vi fortfarande gör, trots en lägre andel vid 

denna mätning. 

Arbete 

”Se till att ungdomar får jobb när de söker…”  

 

Ungdomsarbetslösheten slår igenom 

Vi ser en minskande trend bland eleverna i enkäten att färre har extraarbete 2011 än 

2008. De som sommaren 2011 hade sommarjobb var det vanligast att få jobb genom 

kommunen eller genom någon familjemedlem.  Det finns naturliga kopplingar till den 

höga arbetslösheten som finns i Sverige 2011 och är något som vi ser att såväl Karlstads 

kommun och privata aktörer agerar i. Nyligen kunde vi i lokalpressen läsa om 

näringslivssamarbete mot ungdomsarbetslösheten och Swedbank får statuera som ett bra 

exempel med sitt initiativ ”Praktikbanken”. Genom Praktikbanken arrangerar Swedbank 

tillsammans med Arbetsförmedlingen ett möte där ungdomar får möjlighet att individuellt 

presentera sig för ett antal inbjudna företagare som har behov av praktikanter, vikarier 

Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för 

deras tillgång till välfärd och inflytande.  

 

Ungdomsstyrelsen, Ung idag 2011. 
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eller timanställda. Genom detta ökar deras chanser till att få arbetslivserfarenhet.  Att 

det är allt färre unga som har extraarbete eller sommarjobb får konsekvensen att inträdet 

på arbetsmarknaden försenas. På sikt kan det få konsekvenser som påverkar ett av de 

övergripande målen för näringsliv och innovativa miljöer i Karlstads kommuns 

tillväxtstrategi. Målet: Antalet förvärvsarbetare ska öka med 15 procent till år 2020.  

Färre vill starta eget 

Hälften av de unga i enkäten kan tänka sig att bli egenföretagare i framtiden, vilket är en 

bra nivå, men trenden är negativ i Karlstads kommun då det är färre som kan tänka sig att 

starta eget företag 2011 jämfört med 2008.  NyföretagarCentrum presenterade under 

januari 2012 Nyföretagarbarometern 2011 där de visar på rekordår med andel nystartade 

företag i Sverige. Under 2011 ökade nyföretagandet i Sverige med 6,5 procent. I 

Karlstads kommuns Tillväxtstrategi under näringsliv och innovativa miljöer finns 

delmålet: Företagandet i kommunen ska öka, företagskvoten ska öka från 105 till 

110. Inom området för kompetens och utbildning finns också delmålet: Implementera 

ett varaktigt förhållningssätt till entreprenörskap i skolan. Karlstads kommun skriver 

i Tillväxtstrategin: ”Morgondagens företagare finns i dagens skolor och de unga behöver 

stöttning med att tro på sin egen företagsamhet. Ungdomarna behöver möjlighet att träna 

och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. … Arbetet med 

entreprenörskap i grundskolan bör intensifieras. I Karlstad sker satsningar på UF, Ung 

företagsamhet både inom gymnasieförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. 

Förutom UF för gymnasieelever finns utbildningskoncept både för högstadiet” Se 

möjligheterna” och för barn i årskurs 2-5 ”Vårt samhälle”. Undersökningar visar på att 

cirka 25 procent av ungdomar som deltagit i UF under gymnasietiden startar företag 

med minst 3 anställda inom 10 år.”  

 

Vi har inte tagit del av någon utvärdering av UF i Karlstad, men kan konstatera att 

resultatet i Lupp-enkäten visar på att elever vars föräldrar som driver egna företag i högre 

grad kan tänka sig att själva starta eget företag i framtiden. Det finns en rad drivkrafter att 

arbeta med för att öka intresse och handling för att starta eget. UF är ett bra exempel, men 

vilka andra strategier kan skolan arbeta med för att öka andelen som kan tänka sig att 

starta eget företag i framtiden? Vilket utrymme finns det för att entreprenörskap och 

företagande i högre grad tillämpas i flera av skolans ämnesområden? I båda de nämnda 

målen bör resultaten från Lupp-enkäten kunna fungera som information och underlag för 

det strategiska och operativa arbetet. 



 UNGDOM SE NKÄTE N LUP P KARLSTAD 2011  
  A N A L Y S  

A t t i t y d  i  K a r l s t a d  A B  2 0 1 1   9 3  

Framtid 

”Kämpa för att ungdomar ska våga drömma.” 

Går en ljus framtid till mötes 

Majoriteten av de unga i enkäten har en positiv syn på sin framtid. Om de hade alla 

möjligheter, så skulle två tredjedelar direkt efter grundskolan helst läsa på gymnasiet. 15 

procent skulle helst börja jobba, vilket är en ökning från 2008. Efter gymnasiet vill 

gymnasieeleverna åka ut och resa, men majoriteten tror att de kommer att plugga istället. 

En tredjedel tror att de kommer att studera på högskola eller universitet direkt efter 

gymnasiet vilket är en ökning sedan 2008.  Vi vet att antalet ansökningar till universitet 

och högskolor ökar i lågkonjunkturer. Att andelen som direkt efter gymnasiet tror att de 

kommer att börja med högre studier ökat har kopplingar till den höga 

ungdomsarbetslösheten som råder. Här har vi en positiv utveckling som riktar sig mot det 

övergripande målet i Tillväxtstrategin inom kompetens och utbildning. Målet: Höja 

utbildningsnivån i Karlstad till att 47 procent av kommunens invånare har 

eftergymnasial utbildning.  

Mobilitet en naturlig del av livet i unga år 

Som tidigare år är det fortfarande nära hälften som tror att de kommer att flytta från 

Karlstads kommun. Eleverna kan tänka sig att flytta med anledning av jobb, studier eller 

för att pröva något nytt. De som tror att de kommer att flytta från kommunen kan tänka 

sig att flytta tillbaka till Karlstad för att få närheten till släkt och vänner, jobb eller för 

kärlekens skull.  Resultatet av Lupp-enkäten är inte något exceptionellt för Karlstad. 

Inställning till mobilitet påverkas av vilken livsfas man är i och att flytta på sig anses nära 

på att vara det normala i unga år. Vi vet också från en undersökning som Region 

Värmland och Länsstyrelsen Värmland genomfört 2010 bland barnfamiljer i 

storstadsområden, att drivkrafterna för flytt till storstad är jobbmöjligheter och nya 

miljöer. I undersökningen kan vi också se att drivkrafterna för flytt från storstad är just 

närhet till familjen och en mer attraktiv miljö för barnen att växa upp i. Generellt anses 

det positivt för utveckling på landsorter att befolkningen flyttar en tid och får andra 

perspektiv. Problemet är av en annan karaktär än för den här analysen, att få dem att 

lämna drivkrafterna till storstaden och låta hemortens fördelar ta överhand.  

 

Vi vill avsluta det här avsnittet om framtiden och därmed också hela analysen med ett 

citat som vi använt många gånger. Orden från ungdomen andas hopp och visar också på 

en uppmaning till kreativitet i det ungdomspolitiska arbetet. Vi avslutar med orden: 

”Kämpa för att ungdomar ska våga drömma”.  


