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1. INLEDNING 
I oktober 2013 så genomförde Nordanstigs kommun luppen för andra 

gången. Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är 

en enkät framtagen av den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen (nu 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor). Första gången 

Luppen genomfördes i Nordanstig var hösten 2010. 

Syftet med Lupp-enkäten är att kunna erbjuda ett brett 

kunskapsunderlag kring livssituationen för kommunens ungdomar. 

Genom enkäten kan man bland annat få svar på vilken syn unga i vår 

kommun har på demokrati och inflytande, hur de ser på sina chanser till 

arbete, fritidsutbudet, trivseln i skolan samt vilka deras framtidsplaner 

är. Resultatet av Luppen ska sedan kunna användas av politiker och 

tjänstemän, men även av ungdomarna själva och av andra som arbetar 

med eller för kommunens ungdomar. I kapitel 3.1 finns en utförligare 

redovisning om vilka områden som ingår i Lupp-enkäten. 

I samarbete med Region Gävleborg så har Nordanstig och länets övriga 

kommuner anlitat en konsult som analyserat och presenterat det  

 

 

 

 

 

 

 

 

övergripande resultatet av Lupp 2013. Den rapporten heter ”LUPP 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och finns att ta del av på 

kommunens webb. 

Den här rapporten syftar därför istället till att presentera och jämföra 

skillnader och likheter mellan de resultat som framkom i Lupp 2010 

och Lupp 2013. Tanken är även att rapporten skall kunna fungera som 

ett diskussionsunderlag. 
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2. SYFTE 

Syftet med den här rapporten är att ge en bild av hur situationen ser ut 

för kommunens ungdomar och ge en fingervisning över vilka 

skillnaderna och likheterna är mellan Lupp 2010 och Lupp 2013. 

 

Vet man vilken utgångspunkt man har så är det enklare att jobba vidare 

och framåt. Tanken är att resultatet av Luppen, den övergripande 

rapporten och den här rapporten ska kunna användas som underlag för 

politiska beslut och för att ytterligare utveckla kommunens 

ungdomspolitik.  

 

Genom att göra jämförelser mellan Lupp 2010 och Lupp 2013 så kan 

man se om det till exempel finns förbättringsområden. Denna rapport 

kan med fördel kombineras med rapporten ”Lupp Workshop 2014” som 

kompletterar det kvantitativa resultatet med kvalitativa kommentarer 

från de respondenter som deltog vid tre Lupp-workshops på Bergsjö 

centralskola. 

De frågeställningar som ska besvaras i rapporten är följande: 

 Vilka likheter och skillnader kan man se i resultaten mellan Lupp 

2010 och Lupp 2013?  

 Varför ser vi dessa skillnader eller likheter? 

 Hur kan man eventuellt arbeta vidare med resultatet? 

3. METOD 
I det här kapitlet presenteras det tillvägagångssätt som använts dels för 

själva genomförandet av Luppen samt för jämförelsen mellan Lupp 

2010 och Lupp 2013. I den avslutande delen av kapitlet så beskrivs 

även den problematik som har uppstått i samband med 

Luppgenomförandet och analysarbetet.  

3.1 Om Lupp – Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken 
Lupp-enkäten är ett enkätverktyg som Ungdomsstyrelsen, på uppdrag 

av regeringen, arbetade fram under åren 2001-2003. Uppdraget från 

regeringen bestod i att ta fram ett verktyg för att stötta Sveriges 

kommuner i utvecklingen av en kunskapsbaserad ungdomspolitik. 

Syftet med enkäten är att resultatet ska fungera som underlag för 

utveckling inom kommunfrågor och kommunpolitiska beslut. Förutom 

de möjligheter som Lupp öppnar upp för kommunerna så får även 

Ungdomsstyrelsen tillgång till ett omfattande material som ger 

information om hur Sveriges unga har det. 

Enkäterna är anpassade efter tre målgrupper, 13-16 år, 16-19 år och 19-

25 år (även kallad unga vuxna). Enkäterna kan besvaras antingen 

elektroniskt via en länk, eller i pappersformat. Den webbaserade 

varianten, där ungdomarna fyller i enkäten på internet, är den mest 

använda. Den webbaserade enkäten är även att föredra, för om 

respondenterna använder sig av pappersenkäten måste svaren därefter 

föras in manuellt i den elektroniska versionen.  

Enkäten behandlar, förutom inledande frågor om boende och 

familjesituation följande områden: 

 Fritid 

 Skola 

 Politik, samhälle och inflytande 

 Trygghet 

 Hälsa 

 Arbete 

 Framtid 
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När insamlingen anses som klar, respondenterna har besvarat enkäten 

och även pappersenkäterna är instansade så är det dags att börja arbetet 

med analysen och ta fram en rapport. De svar som respondenterna 

matar in via den digitala enkäten skickas av Ungdomsstyrelsen som en 

SAV-fil till ansvarig vid respektive kommun, samt laddas upp i w-

LUPP, ett kostnadsfritt analysprogram som Ungdomsstyrelsen har tagit 

fram. W-Lupp är ett ganska begränsat program för att hantera data, men 

man kan till exempel korstabulera olika värden eller konstruera 

frekvenstabeller. Lämpligast, om man själva vill arbeta med den här 

formen av data, är att använda sig av ett program som till exempel 

SPSS och råmaterialet. 

Ett program som SPSS var absolut nödvändigt för att hantera 

Nordanstigs resultat av Lupp 2013, framförallt för att kunna bryta ut de 

respondenter som är boende i Nordanstig men som fyllde i Hudiksvalls 

skolenkät. Detta beskrivs utförligare i kapitel 3.4.4. 

Region Gävleborg enades i samråd med de 10 kommunerna 

(Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn, Ockelbo, Ljusdal, Sandviken, 

Ovanåker, Gävle, Hofors, och Bollnäs) att i samband med Lupp 2013 

anlita SWECO för att göra en rapport för varje kommun och en rapport 

för Gävleborg i stort. I och med att en enskild konsult skrev alla 

rapporter, så kan deras resultat sedan på ett enklare sätt jämföras mot 

varandra. 

Viktigt är även att poängtera att kommentarerna och antagandena i den 

här rapporten bygger på observationer inom kommunens 

ungdomsarbete och inte nödvändigtvis speglar verkligheten för alla 

kommunens ungdomar. 

3.2 Lupp i Nordanstig  
I slutet av 2009 fattades ett beslut i kommunstyrelsen att man skulle 

göra en satsning på kommunens ungdomar. Man införde en 

halvtidstjänst som ungdomssamordnare, en person som aktivt ska 

arbeta för att förbättra ungas villkor och få dem mer engagerade i att 

påverka in sin egen tillvaro. Inom tjänsten som ungdomssamordnare 

skulle bland annat Lupp genomföras. 

Första gången som Lupp genomfördes i Nordanstig var hösten 2010. 

Det genomfördes en totalundersökning i årskurs 7-9 på högstadiet, en 

totalundersökning i årskurs 2 på gymnasiet och i samarbete med Region 

Gävleborg ett slumpmässigt urval bland unga vuxna i åldrarna 19-25. 

Eftersom Nordanstigs kommun saknar egen gymnasieskola så inleddes 

ett samarbete med Hudiksvall och Sundsvalls kommun för att nå de 

ungdomar från Nordanstig som gick på gymnasiet där. Redan här börjar 

viss problematik uppstå som försvårar hanteringen av resultatet och 

jämförelsen av de två Lupp-enkäterna.  

Bland annat så saknas det i rapporten från 2010 en metodbeskrivning 

och en utförlig redovisning över vilka gymnasieskolor man besökte 

samt hur många elever man vände sig till. Detta medför svårigheter att 

uppge en svarsfrekvens som kan anses trovärdig då det är oklart hur 

stor grupp som tillfrågades från början. I rapporten från 2010 

presenterades svarsfrekvensen som låg bland gymnasieeleverna och 19-

25 åringarna men som hög bland högstadieeleverna. Mer om 

problematiken kring svarsfrekvens kan man läsa nedan i kapitel 3.4.3. 

När Lupp genomfördes 2013 gjorde man återigen en totalundersökning 

på högstadiet, men den här gången endast bland eleverna i åk 8. Att 

välja enbart åk 8 och inte som tidigare åk 7-9 var en överenskommelse 

mellan Nordanstig och de övriga kommunerna i länet. I samarbete med 

Hudiksvalls kommun, i och med att Nordanstig saknar en egen 

gymnasieskola, genomfördes en totalundersökning i åk 2 på såväl 

Bromangymnasiet som friskolan Glada Hudik gymnasiet. Även de 
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elever som är boende i Nordanstig men som går åk 8 vid skolor i 

Hudiksvalls kommun kunde tack vare samarbetet fångas upp. I 

samarbete med Region Gävleborg skickades förfrågan om att delta i 

undersökningen per post till 2 000 personer mellan 19-25 år boende i 

Gävleborg. I utskicket till 19-25 åringarna så ingick även en morot i 

form av en biobiljett till de som svarade på enkäten. Trots detta var det 

få unga vuxna som deltog.  

Svarsfrekvensen för LUPP 2013 kan klassas som hög för högstadiet, 

relativt hög för gymnasiet och låg för gruppen unga vuxna 19 -25. 

3.3 Genomförandet och analysen 

Enkäten genomfördes både 2010 och 2013 under lektionstid i 

samarbete med skolor och skolpersonal för grupperna 13-16 år och 16-

19 år. Ett urval i gruppen unga vuxna fick via post en länk till enkäten. 

Enkäten består av 50-60 frågor där respondenterna svarar genom att 

kryssa i det alternativ som bäst överensstämmer med deras uppfattning. 

Det finns även några öppna frågor, där respondenterna får besvara 

frågan i text.  

I och med att enkäten är ganska omfattande så är det att föredra om 

respondenterna kan fylla i enkäten via datorn, dels för att de inte ska bli 

modfällda av just enkätens omfattning, dels för att stärka anonymiteten 

samt för att minska antalet enkäter som måste stansas in manuellt. År 

2013 så ställde tyvärr tekniskt strul på skolorna till det och en del elever 

fick istället svara på enkäten i pappersformat. I åk 8 var det till exempel 

22 pappersenkäter som i efterhand fick stansas in för hand av 

ungdomssamordnaren.  

När respondenterna svarat på enkäten och en eventuell uppföljning har 

gjorts stängde ungdomssamordnaren enkäten genom att maila 

Ungdomsstyrelsen. När enkäten stängts kunde man inte längre komma 

in via länken för att besvara enkäten. År 2010 sammanställde 

kommunen själv sin analys av resultatet medan analysen för 2013 

genomfördes och skrevs av en konsult från SWECO. Konsulten 

ansvarade för genomförandet av alla analyser för kommunerna i 

Gävleborg och på sätt så kan rapporterna och kommunerna på ett 

enklare sätt jämföras gentemot varandra. 

Efter genomförandet av enkäterna i skolan så var det ett antal lärare 

som uttryckte tvivel över undersökningens kommande resultatet 

eftersom de ansåg att respondenterna i skolan ”hade fyllt i enkäten utan 

engagemang”. Att resultatet av enkäten i den här rapporten visar på så 

få skillnader mellan åren och så pass enhetliga svar mellan 

respondenterna tyder dock på att undersökningen har varit 

representativ. 

3.4 Problematik 

Under denna rubrik presenteras de sätt på vilket det uppkommit 

problem med genomförandet av Lupp och Lupprapporten. 

3.4.1 Målgruppsförändring 

De svårigheter som uppkommer när det gäller att jämföra Lupp 2010 

med Lupp 2013 är först och främst de förändringar som Nordanstigs 

kommun har gjort gällande målgruppen på högstadiet. Det vill säga att 

2010 besvarade årskurs 7-9 enkäten medan målgruppen 2013 var 

begränsad till att bara gälla årskurs 8. Att rikta in sig på eleverna i 

årskurs 8 var ett gemensamt beslut bland kommunerna och Region 

Gävleborg. I Nordanstig fanns det vid undersökningstillfället endast 

åttondeklassare vid Bergsjö Centralskola. Detta kan medföra att 

underlaget uppfattas som lågt till skillnad mot kommuner som har fler 

högstadieskolor. Kommunen ingick därför i samarbete med Hudiksvalls 
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kommun för att nå de åttor som är boende i Nordanstig men går i 

skolan i Hudiksvall.  

För att i den här rapporten kunna göra en jämförelse mellan högstadiet 

2010 och högstadiet 2013 så har de respondenter som, när Luppen 

genomfördes 2010, antingen gick i årskurs 7 eller årskurs 9 sorterats 

bort. Det vill säga att respondenterna i det här materialet är årskurs 8, 

årskurs 2 på gymnasiet samt unga vuxna 19-25 år. 

3.4.2 Frågeförändringar 

Ett annat problem med att genomföra en fullständig jämförelse mellan 

Lupp 2010 och Lupp 2013 är det faktum att ganska många av frågorna 

har över åren ersatts, tagits bort eller omformulerats. Frågorna skiljer 

sig i många hänseenden även mellan de olika åldersgrupperna. 

Sammanlagt är det ca 30 frågor som är jämförbara mellan 

åldersgrupperna och återfinns i såväl Lupp 2010 som Lupp 2013. I de 

fall där en fråga upplevdes som väldigt intressant eller viktig så har den 

frågan tagits med, även om den till exempel endast återfinns i enkäten 

för 16-19 åringar, Lupp 2013 eller liknande. 

3.4.3 Svarsfrekvensen 

I och med att svarsfrekvensen, framförallt i Lupp 2010 uppges vara 

relativt låg, särskilt bland gruppen unga vuxna, så hade jämförelser 

inom respektive ålderskategori saknat tyngd. I den här rapporten har 

därför alla respondenter inom respektive år slagits samman och jämförs 

mot varandra som helgrupp istället. Hade svarsfrekvensen varit 

genomgående hög i alla ålderskategorier både 2010 och 2013, så hade 

det istället varit lämpligare att jämföra varje åldersgrupp enskilt 

gentemot varandra.  

3.4.4 Samarbete över kommungränserna 

En annan problematik som var aktuell både 2010 och 2013 är det 

faktum att Nordanstigs kommun saknar ett eget gymnasium. Det finns 

även grundskoleelever som valt att gå vid en skola utanför kommunen, 

i till exempel Hudiksvall. Det här innebär att kommunen är beroende av 

att ingå i samarbeten med våra grannkommuner för att genom dem nå 

de ungdomar som är boende i Nordanstig men studerar på annan ort. 

Detta innebär att dessa ungdomar får fylla i Hudiksvalls kommuns 

enkät, och uppge att de är boende i Nordanstig. Därefter gäller det att 

vid analysarbetet bryta ut de ungdomar som är ”våra” ur rådata, det vill 

säga de som är boende i Nordanstigs kommun. Detta är ett ganska 

omständigt och tidskrävande arbete och risken finns att man vid 

utbrytningen missar en respondent om denne till exempel, i enkäten, 

inte fyllt i postnummer eller bostadsort.  

För de elever som kommer från eller är boende i Nordanstig så kanske 

inte heller förankringen till hemkommunen känns särskilt stark om man 

studerar på en annan ort. De kanske därför applicerar sina tankar på hur 

det är i den kommun man för tillfället spenderar mest tid i, eller där 

man har sina skolkompisar etc. Detta är något man kan ha i åtanke. 

3.4.5 Begränsningar i w-lupp 

Det här problemet hänger delvis ihop med det faktum att vi är i behov 

av att samarbeta med till exempel Hudiksvalls kommun på grund av att 

vi saknar ett eget gymnasium.  

Det webbaserade analysverktyget (W-LUPP) som Ungdomsstyrelsen 

tagit fram och där de laddar upp resultatet från Luppen har vissa 

begränsningar. Man kan till exempel inte bryta ut en särskild grupp 

baserad på till exempel postnummer. I och med detta så hade det inte 

för Nordanstigs kommun varit möjligt att använda sig av enbart W-

LUPP för att hantera resultatet. 



6 

 

3.4.6 En undersökning är bara en undersökning 

När man genomför undersökningar och jämförelser på det här viset så 

är det viktigt att komma ihåg att det är olika människor som är 

tillfrågade vid olika tillfällen med ett antal år emellan. Man måste även 

ta med i beräkningen att alla kanske inte har fyllt i enkäten på ett seriöst 

sätt. Man brukar till exempel prata om att vi människor gärna säger att 

vi tränar och äter bättre än vad vi gör även om vi fyller i en anonym 

enkät. Det är även så att vissa frågor lämnar det öppet för respondenten 

att själv tolka till exempel tid eller känslor. Hur långt fram i tiden ligger 

till exempel framtiden? 

Det är slutligen även viktigt att komma ihåg att de antaganden och 

förslag på förändringar som författaren presenterar är i huvudsak 

baserade på de svar som enkäten visar. Andra personer kan göra andra 

antaganden och komma fram till andra slutsatser eller 

förändringsmöjligheter. 
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION 

Lupp-enkäten är som det tidigare berättats ett enkätverktyg som 

Ungdomsstyrelsen, på uppdrag från regeringen, arbetade fram under 

åren 2001-2003. Uppdraget från regeringen bestod i att arbeta fram ett 

verktyg för att stötta Sveriges kommuner i utvecklandet av en 

kunskapsbaserad ungdomspolitik. Syftet med enkäten är att resultatet 

ska kunna fungera som underlag för utveckling inom ungdomsfrågor 

och kommunpolitiska beslut. 

Lupp-enkäten genomfördes för första gången i Nordanstigs kommun 

hösten 2010 och hösten 2013 var det dags igen. I det här kapitlet 

presenteras och jämförs delar av resultatet från de två 

undersökningarna. Att just dessa frågor är de som jämförs beror dels på 

att de återfanns i enkäten från 2010 och enkäten från 2013 samt att de 

uppfattades som särskilt intressanta utifrån kommunens ungdomsarbete. 

Övriga frågor har antingen ersatts, tagits bort eller omformulerats av 

Ungdomsstyrelsen i samband med att enkäten förändrats, och är således 

inte jämförbara. Som det nämndes i metodkapitlet har de tre 

åldergrupperna slagits samman till en grupp för respektive år, dessa 

jämförs sedan mot varandra överallt där inte annat anges.  

Lupp 2010 bestod av sammanlagt 143 respondenter medan Lupp 2013 

bestod av sammanlagt 159 respondenter. 

Frågorna och jämförelserna har delats in och presenteras utifrån några 

av de områden som enkäten är uppdelad efter. Dessa är; Fritid, 

Politik/samhälle/inflytande, Trygghet, Hälsa, Framtid/Sysselsättning, 

Skola samt Öppna frågor. I slutet av kapitlet presenteras även en fråga 

som behandlar respondenternas upplevda nöjdhet gällande till exempel 

sin ekonomi, sin hälsa och sina familjerelationer. Frågorna om nöjdhet 

återfinns bara i enkäterna från 2013 men upplevs ändå som intressanta 

och bör kunna bidra till en helhetsbild av respondenternas vardag. 

4.1 Könsfördelning 

För att kunna se om det i olika sammanhang eller vid olika frågor finns 

skillnader mellan könen så kan det vara relevant att se hur 

könsfördelningen såg ut för respektive år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kanske tydligaste skillnaden mellan Lupp 2010 och Lupp 2013 när 

det kommer till könsfördelningen är att ungdomsstyrelsen infört ett 

tredje svarsalternativ förutom kvinna och man. Detta tredje alternativ är 

annan könstillhörighet för dem som varken identifierar sig som man 

eller kvinna. Eftersom det var ett så lågt antal respondenter som 

identifierar sig som annan könstillhörighet så har författaren valt att 

inte särskilja dessa i de resultat som presenteras utefter könstillhörighet. 

Detta för att det kan uppfattas som utpekande. Deras svar finns dock 

självklart med i redovisningen av övriga frågor. 

Figur 1. Könsfördelning. 2010 och 2013. 
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Även om siffrorna över könsfördelningen inte skiljer sig allt för mycket 

mellan åren så kan man se att det har jämnat ut sig ytterligare litegrann. 

Det är alltså ganska precis lika många tjejer som killar som har svarat 

på enkäten år 2013 och endast en procent av respondenterna uppger sig 

tillhöra en annan könstillhörighet. Att könsfördelningen är så pass jämn 

är positivt då man kan göra antaganden av vad hela målgruppen tycker 

istället för vilka eventuella skillnader det vore om en grupp var 

överrepresenterad. 

 

4.2 Fritid 

I det här kapitlet presenteras de frågor som berör ämnet fritid. Vissa 

frågor har ställts till alla respondenter medan andra är riktade till 

särskilda målgrupper, detta förtydligas i den beskrivande texten under 

respektive figur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det man kan se i figur 2 och 3 ovan är att det finns stora likheter mellan 

hur mycket fritid respondenterna från 2010 och respondenterna från 

2013 upplever att de har. Det verkar som att majoriteten är nöjd med 

hur mycket fritid de har och vill varken har mer eller mindre. Som 

figurerna visar finns det dock de som upplever att de har antingen för 

mycket eller för lite fritid, båda dessa kolumner har ökat en aning 2013 

jämfört med 2010. Det vill säga att man ser en ökning av de båda 

extremerna, svarsalternativen för mycket och för lite. 

Figur 2. Hur mycket fritid har du? 2010. 

Figur 3. Hur mycket fritid har du? 2013. 
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Figur 5. Var träffar du oftast dina kompisar på fritiden? 2013.  

I figur 4 och 5 ovan så ser man hur respondenterna har svarat på frågan 

”var träffar du oftast dina kompisar på fritiden?”. I enkäten så fick 

respondenterna välja de två svarsalternativ som bäst stämde överens 

med var de träffar sina kompisar.  

Det finns vissa variationer mellan svarsalternativen 2010 och 2013. Till 

exempel så har man i enkäten 2013 infört svarsalternativen i galleria 

eller köpcentrum och i centrum/på stan två alternativ som alltså inte 

fanns med 2010. Man kan även se att dessa alternativ har valts av ett 

relativt stort antal respondenter. 

Både 2010 och 2013 så är det alternativet hemma hos varandra som 

valts av flest respondenter. Detta är ett ställe som kommunen har svårt 

att påverka eller förändra på plats, däremot kan vi hjälpa till att 

möjliggöra transporter till och från kompisar i form av kollektivtrafik 

etc. På samma sätt så kan man även utöka de potentiella platserna 

ungdomarna kan mötas på, till exempel genom att göra det möjligt att 

träffas på ett café eller i en fritidsgård. 

Viktigt att poängtera är även att svarsalternativet på restaurang, bar 

eller liknande endast var valbart för respondenter som tillhör och fyllde 

i enkäten 16-19 år eller 19-25 år. Dessa svarsalternativ har ändå valts av 

ett ganska stort antal respondenter, vilket kan tyda på att de är populära 

mötesplatser för just dessa målgrupper. Något annat som är intressant 

med diagrammen är att det är ingen (0 %) som i Lupp 2013 har angett 

att de oftast träffar sina kompisar i en föreningslokal. Vad detta beror 

på är svårt att spekulera i, men kanske är det många av de som är aktiva 

inom någon förening som sysslar med idrott och därför hellre har valt 

svarsalternativt i samband med idrott. 

  

Figur 4. Var träffar du oftast dina kompisar på fritiden? 2010. 
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Figur 6. Hur intresserad är du av politik? 2010 och 2013. 

Figur 7. Hur intresserad är du av politik? Fördelat på kön 2010. 

Figur 8. Hur intresserad är du av politik? Fördelat på kön 2013. 

4.3 Politik, samhälle och inflytande 

I följande kapitel presenteras svaren på de frågor som behandlade 

områdena politik, samhälle och inflytande. 

4.3.1 Politik 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 6 ovan kan man se hur intresset för politik har förändrats under 

de tre åren. Visserligen liknar diagrammen varandra väldigt mycket, 

men det är vissa saker som sticker ut och som är värda att nämna. Man 

kan till exempel se att det är fler under 2013 som uppger att de inte är 

särskilt intresserade av politik, men samtidigt så är det även färre som 

uppger att de inte alls är intresserade. De som är mycket intresserade av 

politik har även blivit fler. 

Särskilt intressant blir detta om man korstabulerar intresset mot kön, det 

vill säga tar reda på om det är främst tjejer eller killar som är 

intresserade av politik. 

 

 

 

I figur 7 och 8 ovan kan man se hur intresset för politik ser ut för 

respondenterna fördelat på män respektive kvinnor. Observera att 

figurerna visar antal och inte procent.  

 

Det man ser när man jämför figur 7 med figur 8 är att det, även om 

skillnaderna är relativt små, är fler kvinnor idag som är intresserade av 
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Figur 9. Vad är viktigast att satsa på? 2010. 

Figur 10. Vad är viktigast att satsa på? 2013. 

politik än det var för tre år sedan. Bland männen så verkar dock 

intresset för politiken ha sjunkit något jämfört med för tre år sedan. 

Över lag så verkar de kvinnliga respondenterna mer intresserade av 

politik än de manliga. 

4.3.2 Prioriteringsområden 

I den här frågan så fick respondenterna välja högst fyra områden som 

de ansåg var de viktigaste för kommunen att satsa på. Här fanns det 

dock vissa skillnader mellan enkäterna som är viktiga att förtydliga. De 

staplar i figur 9 och 10 som har en svart ram runt sig indikerar till 

exempel skillnader mellan åren, antingen i form av ett helt annat 

svarsalternativ, eller ett alternativ som förändrats något. I Lupp 2010 så 

har till exempel frågan 21 olika svarsalternativ medan den i Lupp 2013 

endast har 19. 

 

 

I figur 9 och 10 ovan så indikerar de gröna staplarna de fyra högsta 

värdena, det vill säga de fyra områden som blev valda flest gånger i 

respektive års undersökning. Intressant är att det område som blev valt 

som det absolut viktigaste att satsa på år 2010, det vill säga sjukvård, 

inte finns med som alternativ år 2013. Antagligen är det alternativet 

hälsa som har ersatt det tidigare alternativt sjukvård. Alternativet hälsa 

är ganska lågt prioriterat bland respondenterna år 2013, frågan är om 

det är namnbytet eller en attitydförändring som bidragit till det skiftade 

intresset för satsningar på sjukvård/hälsa.  

Området som prioriterades näst högst år 2010 är även området som 

prioriterades högst 2013, det vill säga skapa arbeten för ungdomar. 

Detta visar att även fast ungdomsarbetslösheten omnämns som låg i 

kommunen så är det en prioriterad fråga och något som är viktigt för 

kommunens ungdomar.  



12 

 

Det område som kommer på tredje plats år 2010 är rankad som näst 

viktigast 2013, nämligen skolan. I samband med detta så kan det 

återigen vara viktigt att påminna om att diagrammen visar det 

sammanslagna resultatet för de tre målgrupperna 13-16 år, 16-19 år och 

19-25 år. Det vill säga att en del av respondenterna har skolåren bakom 

sig men anser ändå att skolan är mycket viktig att prioritera. Att skolan 

enligt respondenterna är ett viktigt område att satsa på beror till största 

sannolikhet på att man som barn och ungdom tillbringar mycket av sin 

tid i skolan. Man är även själv som ungdom direkt eller indirekt 

påverkad av till exempel förändringar, nedskärningar eller politiska 

beslut som rör skolan och därför är det svårt att inte bli engagerad. 

Det fjärde området som ungdomarna var mest intresserade av att satsa 

på år 2010 var arbete mot kriminalitet, detta är ett område som även år 

2013 kommer ganska högt upp på listan men som inte är med bland de 

fyra högsta. Det är svårt att spekulera i varför ett område ligger högre 

eller lägre på listan än ett annat, men positivt vore i det här fallet såklart 

om arbetet mot kriminalitet rankats lägre år 2013 för att det inte längre 

uppfattas som att kommunen har ett problem med kriminalitet. 

Som tredje respektive fjärde område att satsa på har ungdomarna år 

2013 valt barnomsorg och äldreomsorg. Man kan tänka sig att endast 

ett fåtal av respondenterna själva drabbas eller påverkas direkt av 

förändringar inom antingen barnomsorgen eller äldreomsorgen. 

Däremot så är det möjligt att ett stort antal av respondenterna till 

exempel har småsyskon som går på dagis eller mor- eller farföräldrar 

som antingen får hemtjänst eller bor på ålderdomshem. 

Tittar man närmare på de områden som ungdomarna har valt som 

viktiga att satsa på så är de nog inte så olika de som vuxna skulle välja 

att satsa på om de fick samma fråga.    

De ljusblåa staplarna i diagrammen indikerar de två absolut lägsta 

värdena för respektive år. Området arbete för integration finns endast 

med som svarsalternativ år 2013 och kan således inte direkt jämföras 

med år 2010. Det kan såklart finnas flera anledningar till varför området 

har få så få röster och av många anses som något som man inte måste 

satsa särskilt mycket på. En av anledningarna kan vara att begreppet 

integration kan vara svårt att förstå eller få grepp om.  

Sjukvård, barnomsorg, arbete för unga etc. är områden som kan 

upplevas som mer greppbara och kanske är lättare att sätta sig in i och 

förstå behovet av. En annan förklaring kan såklart också vara att 

ungdomarna inte upplever att det är något man från politikers håll 

måste satsa på.  

 

År 2010 så var det området pengar till kultur som av ungdomarna 

ansågs vara minst viktigt att satsa på. Även kultur kan vara ett sådant 

begrepp som av ungdomarna kan upplevas som svårt att greppa. Vad 

innefattar egentligen kultur? Ofta används begreppet kultur lite slarvigt 

och inte sällan i sammanhang som handlar om så kallad finkultur. Är 

kultur bara opera och teater eller är det även något mer?  

 

Påtagligt är även att det område som ungdomarna anser är näst 

oviktigast är det samma för såväl 2010 som 2013. Alternativet gator, 

vägar och cykelbanor ligger näst sist bägge åren. Här kanske en grupp 

vuxna hade valt annorlunda och ansett att till exempel underhåll av 

vägar är viktiga att satsa på, men för ungdomarna så kanske inte 

vägarna på samma sätt är en viktig del av deras vardag. Endast en del 

av respondenterna är i den åldern att de antingen har eller har möjlighet 

att ta körkort. En annan reflektion kan vara att många av kommunens 

ungdomar och enkätens respondenter kanske bor i delar av kommunen 

som saknar till exempel cykelvägar, och där vägarna åtgärdas och 
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Figur 11. Hur intresserad är du av samhällsfrågor? 2010 och 2013. 

Figur 12. Hur intresserad är du av vad som händer i andra länder?  

2010 och 2013. 

underhålls av en vägförening eller liknande. Med andra ord så kanske 

området gator, vägar och cykelbanor värderas olika högt beroende på 

vilken kommun man är boende i. För respondenter boende i en större 

storstadskommun så kanske underhållet av gator, vägar och cykelbanor 

upplevs som viktigare. 

 

4.3.3 Samhällsfrågor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 11 ovan kan man se hur intresset för samhällsfrågor ser ut för 

respektive år. Man kan till exempel se att båda extremerna, det vill säga 

inte alls intresserad och mycket intresserad har ökat. Andelen som inte 

alls är intresserade av samhällsfrågor har ökat något mer än de som är 

mycket intresserade. Intressant är här såklart att fundera kring hur 

respondenterna tolkade frågan och vad de själva inbegrep i begreppet 

samhällsfrågor. Kanske är man intresserad av frågor rörande sin direkta 

närhet men i övrig är man ointresserad, eller tvärtom. Beroende på ålder 

och livssituation kan man såklart även ha olika uppfattningar och 

kunskaper om begreppet samhällsfrågor i stort.  

På gott och ont nås vi idag mycket snabbare av information och 

nyheter. Detta via informationskanaler så som till exempel sociala 

medier och en ökad utbredning av e-tidningar. Kanske är man inte 

längre beroende eller intresserad av att aktivt söka upp information 

själv utan väntar på att den ska skölja över en. Vill man öka intresset 

bland ungdomar kring samhällsfrågor så är det viktigt att tillåta att de 

tar del av debatten, involveras och engageras.  

4.3.4 Andra länder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 12 ovan kan man se att det skett en omfördelning av hur 

respondenterna svarat och att det återigen är en ökning av de två 

extremerna. Det vill säga svarsalternativen mycket intresserad och inte 

alls intresserad. Även den här frågan kan tolkas/uppfattas väldigt olika 

från respondent till respondent och kanske är det så att man intresserar 
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Figur 13. Vill du vara med och påverka i frågor som rör 

den kommun där du bor? 2010 och 2013. 

sig för vissa saker men inte för andra. Det kan även vara så att man är 

intresserad av ett visst land av en eller annan anledningen men 

ointresserade av övriga länder. Mycket av intresset kan även vara 

beroende av till exempel hur media porträtterar händelser eller 

liknande. Till exempel stora naturkatastrofer eller politiska händelser i 

något land får ofta stor medial bevakning och på så sätt kan ett intresse 

spira. Återigen är det viktigt att uppmuntra, involvera och informera. 

4.3.5 Inflytande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 ovan kan man tolka på två sätt, visserligen så visar den en 

relativt dyster utveckling där intresset för att påverka i frågor rörande 

sin kommun har minskat på tre år. Däremot så är det positivt att så 

många som en tredjedel faktiskt är intresserade av att påverka. Det är 

viktigt att vi fångar upp dessa ungdomar och ger de plats och möjlighet 

att faktiskt påverka sin egen tillvaro. Viktigt är också att tänka på att 

även om man uppger att man själv inte vill vara med och påverka så 

innebär inte det att man inte tycker det är viktigt med ungdomars 

inflytande.  

Intressant kan även vara att fundera kring om de som svarat att de inte 

vill vara med och påverka någon gång har försökt men känt det som att 

de inte blivit tagna på allvar och att de därför inte längre vill försöka. 

Om så är fallet så är det mycket allvarligt och något som inte får ske, 

även om man som ungdom under 18 år inte får vara med och rösta så 

ska man ha en möjlighet att få sin röst hörd. 

Det kan även vara intressant att fundera kring hur ungdomarna tolkar 

frågan och vilka frågor de föreställer sig när de tänker på ”frågor som 

rör kommunen”. Tolkningen av frågan kan såklart ge konsekvenser. 

Kanske är det en del frågor man kan vara intresserade av att påverka, 

medan andra kanske känns mer avlägsna.  Här kan det även vara 

intressant att ta upp, fundera och diskutera kring begreppet 

ungdomsfrågor som ofta florerar i olika sammanhang. I själv verket så 

bör det inte finnas något som heter ungdomsfrågor, utan som figur 9 

och 10 visade ovan så är respondenterna lika intresserade av en bredd 

på frågorna som man kan anta att vuxna är. Nedan kan man ta del av 

anledningen till att de som svarat nej på frågan inte vill vara med och 

påverka.  

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Figur 14. Varför vill du inte vara med och påverka? 2010 
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Figur 15. Varför vill du inte vara med och påverka? 2013  

 

 

I figur 14 och 15 kan man ta del av vilka anledningarna är till varför 

man inte vill vara med och påverka i frågor rörande den kommun där 

man bor. Det första som är viktigt att nämna när det kommer till dessa 

figurer är att det fanns ett extra svarsalternativ att välja på år 2010, jag 

är på väg att flytta, den svarta ramen kring stapeln indikerar detta. Det 

alternativet har ungdomsstyrelsen av okänd anledning tagit bort från 

enkäten 2013, något som ur vår synvinkel kanske hade varit intressant 

att ha med. Detta särskilt med tanke på att många av våra ungdomar 

kanske väljer att flytta från kommunen redan i samband med att de ska 

börja på gymnasiet. 

Ett lågt intresse är både 2010 och 2013 den starkaste anledningen till att 

man inte vill vara med och påverka sin hemkommun. Varför intresset 

för att påverka saknas är det svårt att spekulera i, men kanske grundar 

det sig delvis i bristande information. Vet man mer om vilka 

möjligheter man har att påverka så kanske man är mer benägen till att 

försöka. Detta förutsätter såklart att kommunen uppmuntrar och 

möjliggöra för ungdomar och övriga medborgare att vara med och 

påverka. 

Det som med figurerna och förändringen över tid kan upplevas som 

dyster är att det är fler 2013 än 2010 som upplever att de inte är 

intresserade av att påverka på grund av att de inte tror att de som 

bestämmer lyssnar på dem. Detta är även den näst populäraste 

anledningen till att inte vilja påverka. Det här är något som kommunen 

verkligen borde arbeta mer med. Återigen handlar det om att lyssna, 

uppmuntra, involvera och engagera.  
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Figur 16. Hur stora möjligheter tror du att du har att föra fram åsikter till de som bestämmer? 2010. 
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Figur 17. Hur stora möjligheter tror du att du har att föra fram åsikter till de som bestämmer? 2013. 

 

I figur 16 och 17 ovan kan man se hur ungdomarna har svarat på frågan 

om hur stora möjligheter de tror sig ha när det kommer till att föra fram 

sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.  

Det man kan se när man jämför de två figurerna med varandra är att det 

har skett en del förändringar över hur respondenterna har svarat. 

Framförallt så är det svarsalternativet vet inte som har minskat för att 

istället främst fördela sig över alternativen ganska små och ganska 

stora. Framförallt är det alternativet ganska små som har ökat. Detta 

innebär att ett stort antal av Nordanstigs ungdomar har små 

förhoppningar att kunna föra fram sina åsikter till beslutsfattarna. Det är 

självklart dystra nyheter och önskeläget vore istället att fler ungdomar 

upplevde stora eller till och med mycket stora möjligheter att föra fram 

sina åsikter. Här krävs det med största sannolikhet att kommunens 

beslutsfattare föregår med goda exempel och uppmuntrar till, samt 

mottar ungdomarnas åsikter. Har man tidigare goda erfarenheter 

gällande kommunikationen med kommunen i allmänhet och 

beslutsfattarna i synnerhet så har man nog lättare att etablera en ny 

kontakt.  Kanske är det de som tidigare har upplevt positiv respons som 

tror sig ha mycket stora möjligheter att föra fram sina åsikter. 

Genom till exempel fungerande fadderpolitik, ett aktivt ungdomsråd 

och genom att ständigt lyfta goda exempel så bör man kunna förbättra 

förtroende för kommunens beslutsfattare. Självklart krävs det även att 

beslutsfattarna tar ett eget ansvar för att stärka förtroende genom att 

aktivt uppmuntra till möjligheten att föra fram sina åsikter. 
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Figur 18. Skulle du vilja träffa beslutsfattare i kommunen? 2010 och 2013. 

Figur 19. Känner sig otrygg på dessa platser. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 ovan visar hur Nordanstigs ungdomar har svarat på frågan om 

huruvida de skulle vilja träffa kommunens beslutsfattare eller inte. De 

skillnader som främst är uppenbara när det kommer till de två 

diagrammen är att det för år 2013 finns ett ytterligare svarsalternativ. 

Ungdomsstyrelsen har infört svarsalternativet vet inte. Just vet inte är 

även det alternativ som år 2013 har fått flest svar, i övrigt så skiljer sig 

inte diagrammen nämnvärt åt. I det här läget så anser 

ungdomssamordnaren att införandet av alternativet vet inte, inte gynnar 

resultatet. Att svara vet inte kan vara ett enkelt sätt att undvika att svara 

eller inte behöva rannsaka sina egna åsikter. 

Nästan en fjärdedel av ungdomarna skulle vara intresserade av att träffa 

kommunens beslutsfattare. Detta visar på att till exempel insatser med 

fadderpolitiker eller ungdomsträffar med beslutsfattare inte bara kan 

vara viktiga utan även efterfrågade av ungdomarna. Tyvärr så är det 

nog många ungdomar idag som inte riktigt förstår vad det innebär att 

vara politiker och hur till exempel hanteringen av ärenden går till. 

Genom att öppna upp den politiska världen för ungdomarna och genom 

att i största möjliga mån även vara öppen för att möta dem på platser de 

känner sig hemma så kanske man kan minska glappet och öka vilja att 

träffa beslutsfattare och vara med och påverka.  

Att man ser så små skillnader över åren kan indikera att det endast har 

skett små förändringar i hur beslutsfattare möter ungdomar idag jämfört 

med för tre år sedan. 

 

4.4 Trygghet 

I det här kapitlet så behandlas frågor rörande trygghet, mobbning och 

utfrysning.  
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Figur 20. Känner sig otrygg på dessa platser. 2013.  

I figurerna 19 och 20 ovan så redovisas det hur många av 

respondenterna som har uppgett att de känner sig otrygga på följande 

platser. Ju högre stapel desto fler är det som upplever en känsla av 

otrygghet på just den platsen. Viktigt att förtydliga gällande dessa 

diagram är att en svart ram eller en färgad stapel indikerar 

metodologiska skillnader som är viktiga att uppmärksamma. Den svarta 

ramen runt några av staplarna indikerar till exempel att en eller flera av 

grupperna inte har getts möjligheten att svara gällande tryggheten för 

den platsen. Till exempel ges inte gruppen unga vuxna (19-25 år) 

möjlighet att svara på frågor gällande tryggheten på platser i eller kring 

skolan, på samma sätt som gruppen 13-16 åringar inte ges möjlighet att 

svara för den upplevda tryggheten på diskotek. 

Att stapeln längst till vänster i figur 20 är lilafärgad visar att det är ett 

nytt område som tidigare inte undersökts. Att införa på nätet som en 

plats att undersöka trygghet på är viktigt, då allt fler ungdomar 

tillbringar sin tid vid datorn eller mobiltelefonen på bland annat sociala 

medier. Särskilt tydligt blir det hur viktigt införandet av området är när 

det faktiskt upplevs av ungdomarna som den otryggaste platsen. Mer 

om detta nedan. 

När man tittar närmare och jämför de två diagrammen så verkar det 

som att tryggheten över lag har ökat i kommunen. Värdet i varje stapel, 

med undantag för diskotek, är betydligt lägre år 2013 än 2010. Det 

sammanlagda värdet för varje år är även det mindre år 2013. Den enda 

stapel där man ser att minskningen är något mindre än i de övriga är 

tryggheten i hemmet, men även den är något lägre än tidigare år. 

År 2010 är det ett område som ganska tydligt upplevs som mindre 

tryggt än de övriga, och det är på buss, tåg etc., det vill säga publika 

transporter av olika slag. Man kan anta att det framförallt 

respondenterna som tillhör de två yngre målgrupperna som upplever 

otrygghet på platser som dessa. Många är skolelever och är beroende av 

att åka buss eller annan skolskjuts till skolan.  

Därefter är det ganska jämnt mellan ute på stan/allmän plats och 

bostadsområdet på kvällen vilken som upplevs som det näst otryggaste 

platsen. 

Som det nämndes ovan så har det i enkäten för 2013 införts ett 

ytterligare område/svarsalternativ, på nätet. Det är väldigt tydligt att det 

är där ett stort antal av respondenterna år 2013 känner sig minst trygga. 

Detta visar att det är viktigt att inte bara se fysiska platser och mörka 

gränder som potentiella otrygga ställen, man kan uppleva otrygghet 

även mitt på ljusa dagen, på sitt rum, framför datorn. Det är viktigt att 

informera barn och ungdomar om till exempel hur man bäst uppför sig 

och agerar på nätet, hur man ska göra om man känner sig 
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Figur 21. Har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret? 2010 och 2013. 

kränkt/hotad/otrygg och att det man skriver eller de bilder man laddar 

upp lätt kan hamna i fel händer. 

Inte alls särskilt långt efter alternativet på nätet så hamnar år 2013 

diskotek som den näst otryggaste platsen. Viktigt här är att återigen 

förtydliga att målgruppen 13-16 år inte kunde svara på detta alternativ 

utan det var endast 16-19 åringar och 19-25 åringar som hade den 

möjligheten. Anledningen till att diskotek/uteställen upplevs som en 

otrygg plats kan bero på att det är någonting relativt nytt för dessa 

åldersgrupper, många har inte varit myndig särskilt länge, andra har 

kanske precis börjat gå på gymnasiefester eller liknande. En ytterligare 

anledning kan vara hur, när och var dessa händelser äger rum. Ofta äger 

diskon rum på kvällstid, det är sent, mörkt, många okända personer på 

samma ställe, alkohol är eventuellt inblandad, man ska ta sig till och 

från diskoteket, osv. Dessa komponenter kan medföra att diskotek 

därför upplevs som en otrygg tillställning. 

Något som är väldigt positivt med svaren ovan är som sagt att 

tryggheten har ökat så pass mycket som den har gjort. Framförallt så 

verkar det som att tryggheten i eller på väg till eller från skolan har ökat 

sedan undersökningen 2010. Att man på Bergsjö Centralskola, där 

respondenterna från årskurs 8 gick, genomfört åtgärder som till 

exempel att införa en trygghet- och hälsagrupp på skolan kan ha gett 

positiva effekter. 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 21 ovan kan man tyvärr se att andelen som upplever att de har 

blivit mobbade eller utfrysta har ökat sedan år 2010. Det vill säga att 

trots att tryggheten (enligt figur 19 och 20 ovan) verkar ha ökat enligt 

respondenterna så är det fortfarande en stor andel som upplever att de 

har blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. Särskilt tydligt 

blir detta i figur 22 och 23 nedan där man kan utläsa vart de som har 

svarat ja på frågan uppger att de har känt sig mobbad eller utfryst. 

Viktigt är här att återigen förtydliga att gruppen unga vuxna (19-25 år) 

inte hade möjlighet att ange alternativen gällande i eller på väg till 

skolan. 
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Figur 22. Vart hände det att du blev utfryst/mobbad? 2010. 

Figur 23. Vart hände det att du blev utfryst/mobbad? 2013. 

 

 

I figur 23 och 24 ovan ser man resultatet av var respondenterna har känt 

sig utfrysta eller mobbade. Viktigt att poängtera kan vara att 

respondenterna hade möjlighet att sätta flera kryss, det vill säga, de kan 

ha känt sig mobbade eller utfrysta på flera platser. I figurerna kan man 

se att det framförallt är på rasterna i skolan samt i klassrummet som 

respondenterna som svarat ja på den tidigare frågan känner sig utfrysta 

eller mobbade. Dessa två kategorier har ökat sedan år 2010, även om 

figurerna 20 och 21 visar att tryggheten över lag har ökat.  

För att komma till bukt med problem som mobbning och utfrysning så 

krävs det att skola, kommun och föräldrar samarbetar och tillsammans 

arbetar för att minska utanförskapet och på så sätt ökar trygghet i 

skolan. Självklart så är det även viktigt att markera för ungdomarna att 

de själva är medansvariga för sin arbetsmiljö och att de själva måste 

hjälpas åt för att förhindra att någon känner sig utfryst eller mobbad. 

Intressant är även att titta närmare på den förändring som har gjorts 

bland svarsalternativen mellan åren, i figurerna är förändringen 

markerad med svart ram. Man har förändrat alternativet via telefon, 

sms, hemsida, etc. till att år 2013 istället enbart omfatta på nätet. Det är 

även alternativet på nätet som placerar sig som det tredje största 

området där respondenterna känt sig utfryst eller mobbad. Självklart 

kan man spekulera mycket kring varför alternativet på nätet har valts av 

så många, om det beror på omformuleringen eller om nätmobbningen 

faktiskt har ökat.  

En förklaring kan även vara att det idag är vanligare att man talar om 

näthat och nätmobbning och att det därför kan vara lättare att relatera 

till egna upplevelser. Det kan även vara så att teknologin har gått än 

mer framåt de senaste åren och att den stora majoriteten, även 

ungdomar, har idag en ökad tillgång till internet via till exempel 
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Figur 24. Hur bedömer du din hälsa? 2010 och 2013. 

Figur 25. Får du dricka alkohol för dina föräldrar? 2010 och 2013. 

smartphones, datorer, surfplattor osv. Därmed kan fler bli utsatta för de 

negativa sidorna som följer med internet. 

En positiv förändring som har skett över åren är dock att det är färre 

(inga!) som uppgav att det känt sig utfrysta eller mobbade i mitt 

bostadsområde på dagen eller i en föreningslokal.  

För att ytterligare minska andelen som upplever att de blir utfrysta eller 

mobbade så krävs det inte bara insatser från skola och kommun utan 

alla vi medmänniskor måste hjälpa till, stötta och lyssna. 

 

4.5 Hälsa 

I det här kapitlet behandlas frågor rörande området hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 24 ovan så kan man se resultatet av hur respondenterna år 2010 

respektive 2013 utifrån de fem givna svarsalternativ bedömer sitt eget 

hälsotillstånd. De som uppger sig må mycket bra har minskat med drygt 

tio procentenheter mot för år 2010 samtidigt som svarsalternativet 

mycket dåligt har ökat med en procentenhet. Alternativen någorlunda 

och ganska bra båda ökat. Överlag så verkar det som att färre anser sig 

ha god hälsa år 2013 jämfört med 2010. 

Även om figurerna på det stora hela liknar varandra så kan en 

förklaring till skillnaderna kanske vara en ökad medvetenhet om sitt 

eget hälsotillstånd bland respondenterna idag. Idag blir fler och fler 

intresserade av hälsa, kosthållning, träning och liknande och därmed 

kanske man har en tydligare bild över sitt eget hälsotillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 25 ovan har respondenterna från grupperna 13-16 år och 16-19 

år fått besvara frågan om de har tillåtelse att dricka alkohol för sina 

föräldrar. Det som är lämpligt att poängtera då är att de respondenter 

som ingår i dessa målgrupper går i årskurs åtta respektive årskurs två 

vid gymnasiet. Ser man till åldersfördelningen i dessa årskurser så kan 

man anta att det är en ytterst marginell andel, (om ens någon) som är 

tillräckligt gamla för att enligt lag antingen få köpa alkohol på krogen 

eller för den delen på Systembolaget. Det kan därför vara intressant att 
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Figur 26. Hur ofta känner du dig stressad? 2010. 

Figur 27. Hur ofta känner du dig stressad? 2013. 

se om ungdomarna upplever att de har tillåtelse från sina föräldrar att 

dricka alkohol eller inte.  

Diagrammen ser vid första anblick ganska lika ut. Det som har 

förändrats något är att det är fler som uppger att de inte får dricka 

alkohol för sina föräldrar 2013, samtidigt som gruppen som svarat Ja 

på frågan har ökat. Något som är intressant är att det är fler år 2013 än 

2010 som inte vet om de får dricka alkohol för sina föräldrar eller inte. 

Vad dessa siffror och förändringar beror på är svårt att spekulera i, men 

det är självklart att frågor som dessa behandlas olika av olika föräldrar. 

Enligt lag så ska inte barn och ungdomar förtära alkohol och därför 

borde egentligen respondenterna enhälligt svara nej på denna fråga. 

Även om man som förälder kanske upplever att man har varit tydlig 

med vad man förväntar sig av sina barn, så kanske det för barnet inte är 

tydligt nog. Som med många andra frågor kan det vara bra att som 

förälder sätta sig ner och prata med sina barn och ungdomar hur man 

vill att de ska agera och varför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 26 och 27 ovan så presenteras, utifrån respondenternas 

könstillhörighet, resultatet till frågan om hur ofta det upplever att de 

känner sig stressade. Den här frågan hade alla tre målgrupper möjlighet 

att svara på. 

Ser man till fördelningen av resultatet i stort så kan man tolka det som 

att stress fortfarande är ett aktuellt problem för dagens ungdomar. I 

vissa hänseenden så verkar det även som att stressen har ökat. Tydligt 

för respektive år är att tjejer verkar känna sig stressade oftare än killar, 

även om det verkar som att det blivit mer jämställt i det här fallet. 

Frågan ger inte svar på vad det är som får ungdomarna att känna sig 

stressade, beroende på till exempel hur gammal man är har man olika 

ingångsvärden och olika saker kan orsaka stress. Ett antagande kan 

såklart vara att det är skola, arbete eller bristen på arbete som orsaker 

stresskänslor. För någon som är arbetslös så är det inte svårt att förstå 

att det kan upplevas som stressande att gå utan sysselsättning. 
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Figur 28. Kan du tänka dig att starta eget i framtiden? 2010 och 2013. 

Figur 29. Tror du att du kommer flytta? 2010 och 2013. 

När det kommer till skolan och hur man minskar stressen där, så kan ett 

sätt vara att försöka involvera eleverna mer i planeringen av till 

exempel prov, lektioner eller vilka läromedel de ska använda sig av. Får 

man vara en del av planeringen från början så kan det minska en del av 

stressen och känslan kan istället blir att man är medägare i en process. 

Även om det inte är möjligt att som elev vara med i schemaläggningen 

så kan känslan av att inte få vara med och påverka minskas genom 

information om varför det inte är möjligt. 

4.6 Framtid och sysselsättning 
I det här kapitlet presenteras resultatet till de frågor som rör framtid och 

sysselsättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 28 ovan kan man se att skillnaderna är relativt små mellan hur 

respondenterna svarade 2010 och 2013. Tydligt är dock att ganska 

precis hälften av de tillfrågade kan tänka sig att starta eget i framtiden. 

Man kan även se, om man jämför de två diagrammen, att andelen som 

är osäkra har ökat 2013 på bekostnad av de som svarat ja, men även de 

som svarat nej har minskat. 

En anledning till varför allt fler kan tänka sig, eller är osäkra på, att 

starta eget företag kan vara att man som ung uppfattar arbetsmarknaden 

som osäker eller svår att ta sig in på. En annan uppfattning kan vara att 

för att få möjlighet att jobba med de man verkligen är intresserad av så 

är det lämpligt eller ett måste att starta eget. Även möjligheterna till att 

under skoltid starta och prova driva ett så kallat ungt företag kan vara 

bidragande till att man även fortsättningsvis vill fortsätta att driva sin 

idé. Även det faktum att vi i Nordanstig har en mängd små eller 

medelstora egenföretag kan vara en anledning till varför man är 

intresserad av att själv starta ett. 

Oavsett vilka anledningarna är så bör det uppmuntras och tolkas som 

någonting positivt att så många som hälften av kommunens ungdomar 

faktiskt kan tänka sig att starta eget. 

4.6.1 Flytta eller stanna kvar? 
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Figur 31. Tror du att du kommer flytta? Fördelat på kön 2013. 

Figur 30. Tror du att du kommer flytta? Fördelat på kön 2010. 

I figur 29 ovan kan man utläsa att det inte har skett några egentliga 

förändringar alls gällande om man tror att man kommer att flytta från 

sin kommun eller inte. Som figuren visar är det fortfarande nästan två 

tredjedelar som tror sig komma att flytta från kommunen.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att den här frågan gäller enbart ett 

eventuellt flyttande och inte när denna flytt i så fall kommer att ske 

eller om det till exempel gäller en tillfällig flytt.  

Något som för Nordanstigs kommun är lämpligt att ta med i 

beräkningen när man tittar på hur ungdomarna ser på ett eventuellt 

flyttande är det faktum att kommunen saknar ett eget gymnasium. I och 

med att majoriteten av ungdomarna planerar att studera vidare på 

gymnasiet så är det inte otänkbart att en del även, på grund av 

omständigheterna, överväger att flytta till den kommun där de tänker 

studera. För en kommun som Nordanstig så gäller det att till exempel 

utveckla kommunikationer som gör det möjligt för våra medborgare att 

bo kvar i kommunen även om arbete eller sysselsättning finns i en 

annan kommun. Kommunala eller regionala satsningar på till exempel 

busstrafik och pendlingsmöjligheter kan vara ett aktivt försök till att 

minska avflyttningen från kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om man tittar på hur samma fråga, ”Tror du att du kommer att flytta 

från kommunen där du bor?”, fast fördelat på kön så ser vi i figur 30 

och 31 att det finns vissa skillnader, såväl inom som mellan åren. 

Tydligt i båda diagrammen är att tjejerna över lag är mer säkra på att de 

kommer flytta än killar. Fler killar tror i sin tur att de kommer att stanna 

kvar i kommunen. Ofta diskuteras det att tjejer är mer benägna att flytta 

för att antingen studera eller enbart för att ”upptäcka världen” medan 

killar i större grad kan tänka sig att stanna kvar och arbeta. Man ska inte 

vara rädd för att våra ungdomar vill röra på sig, utan snarare uppmuntra 

deras vilja att åka ut för att lära och upptäcka. Framförallt kanske 

Nordanstigs kommun ska uppmuntra ungdomar till att flytta för att 

studera om inte möjligheterna finns till att studera här på distans.  

Däremot ska kommunen såklart uppmuntra till att fler väljer att flytta 

hem igen. Viktigt är även att det sker en attitydförändring gällande de 

som väljer att stanna och de som väljer att flytta tillbaka. Idag uppfattas 

det av många som att det är häftigare eller ger en högre status att flytta 

till en större stad än att bo kvar i Nordanstig. 
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Figur 32. Av vilken anledning tror du att du kommer att flytta från kommunen? 2013 
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Figur 33. Hur ser du på framtiden för egen del? 2010 

 

 

I figur 32 ovan kan man se resultatet av vad respondenterna svarade 

skulle vara anledningen till en eventuell flytt. Tydligt utifrån figuren är 

att jobb och studier är de två största anledningarna till varför man skulle 

välja att flytta från Nordanstig. Därefter kommer viljan att prova 

någonting nytt.  

Förutom genom att aktivt försöka förbättra arbetsmarknaden och 

erbjuda olika möjligheter till studier så kan ett sätt att behålla de som 

planerar att flytta vara att underlätta för de som söker jobb eller studier i 

andra kommuner att fortfarande bo kvar i Nordanstig. Genom att till 

exempel omarbeta linjedragningen eller anpassa storlekarna på 

bussarna så bör man kunna utöka antalet avgångar och på så vis öka 

möjligheterna till att pendla eller delta i aktiviteter på andra orter.  

Ett annat sätt att ytterligare främja möjligheterna eller viljan att stanna i 

sin hemkommun, kan vara genom att informera om och ytterligare 

förbättra möjligheterna till att studera eller arbeta på distans. 

En annan viktig faktor som kommunen långsiktig bör arbeta med är att 

öka kommunens status bland medborgarna, och framförallt statusen 

bland de som faktiskt väljer att stanna kvar eller flytta hem igen. Idag 

upplevs det som socialt avvikande att tycka om sin hemkommun och 

vilja bo kvar, samma sak om man väljer att flytta hem igen. Det är inte 

alltid gynnsamt att tänka att gräset är grönare på andra sidan. För att 

komma till bukt med detta så krävs det att kommun, skolpersonal, 

föräldrar och alla medborgare arbetar gemensamt för att lyfta fram en 

positiv bild av sin hemkommun. Blir man som ung matad med 

tankesättet att ens kommun är dålig, tråkig och man bör flytta ”om man 

vill bli någonting” så kan det tankemässigt vara svårt att bryta. 

Kommunen måste bli bättre på att lyfta fram positiva händelser, 

aktiviteter och goda exempel, endast då kan man börja arbeta för en 

gemensam positiv syn på sin hemkommun. 

4.6.2 Framtid 
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Figur 34. Hur ser du på framtiden för egen del? 2013 
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Figur 36. Påstående: det är bra stämning i skolan 2013. 

Figur 35. Påstående: det är bra stämning i skolan 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figurerna 34 och 35 ovan kan man se hur respondenterna har svarat på 

frågan ”hur ser du på framtiden för din egen del?”. Över lag så ser 

diagrammen ganska lika ut. Vissa skillnader finns det dock, till 

exempel så kan man glädjas åt att antalet som ser mycket negativt på 

sin framtid, det vill säga befinner sig längst till höger på skalan, har 

minskat.  

Om man däremot slår samman de som har valt något av alternativen 5-

7, så är det ungefär lika många år 2010 och år 2013 som ser på sin 

framtid med viss negativitet. Andra iakttagelser är att alternativet 

varken eller har ökat en del sedan år 2010 och att fördelningen ser lite 

annorlunda ut gällande de som befinner sig på den positiva sidan. 

Vad som kan vara viktigt att ha i åtanke gällande dessa diagram är att 

ordet framtid kan upplevas som väldigt diffust. För några av 

respondenterna kan framtid vara inom någon vecka, någon månad eller 

ett år medan framtiden för andra ligger betydligt längre bort.  

För att sammanfatta dessa två diagram så är det tydligt att i alla fall 

majoriteten av respondenterna ser positivt på sin framtid. 

 

4.7 Skola 
I det här kapitlet presenteras några av de frågor som berör området 

skola. Över lag så är inte skillnaderna mellan åren särskilt stora, det 

finns dock självklart några förändringar eller skillnader som är värda att 

nämna. Respondenterna som tillhörde gruppen unga vuxna har inte 

besvarat dessa frågor. I figurerna presenteras hur väl respondenterna 

upplever att påståendet stämmer med upplevelserna i sin skola.  
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Figur 38. Påstående: Elever och lärare bemöter varandra med respekt. 2013. 

Figur 37. Påstående: Elever och lärare bemöter varandra med respekt. 2010. 

I figur 35 och 36 ovan så har respondenterna besvarat påståendet ”det är 

bra stämning i skolan”. Även om stapeln för alternativet stämmer 

ganska bra är ungefär jämnhög för båda åren så har den tyvärr sjunkit 

något. Vad som är än värre är att stapeln för stämmer mycket bra har 

sjunkit med mer än hälften.  

Framförallt är det alternativet stämmer varken bra eller dåligt som har 

valts av många, men även de två alternativen som är längst till höger, 

det vill säga stämmer ganska dåligt och stämmer mycket dåligt har 

tyvärr ökat sedan år 2010.  

Ett sätt på vilket man kan arbeta för att förbättra stämningen i skolan är 

genom att försöka öka gemenskapen, inte bara gemenskapen mellan 

elever utan även mellan elever och lärare. Med minskat utanförskap kan 

man öka den goda stämningen, såväl elever som lärare måste aktivt 

arbeta tillsammans för att få den skola de önskar sig. Man måste vara 

medveten om att man arbetar tillsammans och att det inte behöver vara 

lärare mot elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 37 och 38 ovan så presenteras resultatet till påståendet ”elever 

och lärare bemöter varandra med respekt”. Även i det här fallet så har 

mittenspalten stämmer varken bra eller dåligt ökat år 2013. 

Slår man samman de två spalterna längst till vänster för respektive år så 

ser man även att det är färre respondenter år 2013 som håller med i 

påståendet att elever och lärare bemöter varandra med respekt. 

Tydligt är att respekten är något som det bör arbetas vidare med. Här 

kan det finnas anledning att ytterligare arbeta med gemenskap i ett 

vidare perspektiv. Såväl lärare som elever bör känna respekt gentemot 

varandra och känna att de alla arbetar mot samma mål. Ett sätt att öka 

gemenskapen på kan vara genom att anordna olika tillställningar, 

problemlösningar, eller evenemang där elever och övrig skolpersonal 

ska samarbeta och arbeta tillsammans under lika villkor. På så sätt så 

kan man arbeta för att öka samvaron även utanför klassrummet. 
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Figur 39. Påstående: Främlingsfientlighet är ett problem på skolan. 2010. 
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Figur 40. Påstående: Främlingsfientlighet är ett problem på skolan. 2013. 
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Figur 41. Påstående: Mobbning är ett problem på skolan. 2010. 
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Figur 42. Påstående: Mobbning är ett problem på skolan. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 39 och 40 ovan ser man resultatet av hur respondenterna har 

svarat på påståendet ”främlingsfientlighet är ett problem på skolan”. 

Även om det återigen är stapeln i mitten som har ökat något år 2013 så 

ser även fördelningen lite annorlunda ut på de övriga staplarna. Något 

fler håller med om att påståendet stämmer samtidigt som något färre 

inte håller med. Enligt figurerna ovan så kan man alltså anta att 

problemen med främlingsfientlighet är något som har ökat eller anses 

vara ett allvarligare problem år 2013.  

För att komma till bukt med främlingsfientligheten innan det blir ett än 

allvarligare problem kan ett sätt vara att öka arbetet med integration. 

Till exempel så kan det vara en idé att genomföra olika 

integrationsprojekt, föreläsningar, workshops, träffar etc. I och med att 

det i Nordanstig även finns några, relativt nystartade, hem för 

ensamkommande flyktingbarn så kan det vara lämpligt att i ett så tidigt 

stadie som möjligt integrera dessa med övriga elever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figuren 41 och 42 ovan kan man se en positiv förändring gällande 

påståendet att ”mobbning är ett problem i skolan”. Färre respondenter 
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Figur 43. Påstående: Sexuella trakasserier är ett problem på skolan. 2010. 

Figur 44. Påstående: Sexuella trakasserier är ett problem på skolan. 2013. 
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håller år 2013 med om att mobbning är ett problem på den skola man 

går. Det är även ett större antal respondenter som hävdar att påståendet 

stämmer mycket dåligt överens med verkligheten.  

En anledning till att problemet med mobbning upplevs som mindre år 

2013 kan bero på förebyggande åtgärder. På Bergsjö Centralskola 

införde man i kölvattnet av år 2010 års LUPP-enkät till exempel en 

grupp som kallas för Trygghet och Hälsa. Trygghet och Hälsa- gruppen 

består av elever från de olika årskurserna 7-9, kurator, 

folkhälsosamordnare och på senare tid även ungdomssamordnare. I 

gruppen diskuteras atmosfären i skolan, förbättringsåtgärder, miljön i 

skolmatsalen, utanförskap och mycket mer. Genom att synliggöra 

problem, utanförskap och mobbning och genom att ha en grupp som 

aktivt arbetar förebyggande och motverkande så kan problemen komma 

att minskas. Självklart krävs det dock även ett engagemang från skolans 

elever, lärare, rektor och föräldrar för att komma till bukt med problem 

som mobbning och utanförskap.  

 

 

 

I figur 43 och 44 ovan ser man tyvärr att det verkar som att problemen 

med sexuella trakasserier har ökat. Ett lägre antal av respondenterna 

upplever nämligen år 2013 att påståendet stämmer mycket dåligt. 

Räknar man samman staplarna till vänster, som visar svarsalternativen 

stämmer mycket bra och stämmer ganska bra, så ser man också en viss 

ökning från 2010 till 2013. 

För att komma till bukt med den upplevda känslan av att sexuella 

trakasserier är ett problem på den skola man går på så kan det vara 

viktigt att diskutera begreppet med eleverna. Vad innebär sexuella 

trakasserier? Hur ska man hantera dem, vad är okej och vad är det inte? 

Vad som upplevs som okej för någon kanske är kränkande för en 

annan. Lämpligt vore att väva in dessa diskussioner inom till exempel 

sex och samlevnad men även inom övriga ämnen och den allmänna 

samvaron. 
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Figur 45. Påstående: Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev. 2010. 

Figur 46. Påstående: Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som i många tidigare frågor så kan man även i figurerna 45 och 46 se 

att det är en stor ökning av framförallt för svarsalternativet stämmer 

varken bra eller dåligt. I förhållande till figurerna 41 och 42 så kan 

man anta att det är respondenterna som inte upplever mobbning som ett 

problem som inte har någon direkt uppfattning om ett eventuellt 

agerande vid eventuell mobbning. Utöver detta så verkar det som att 

även om förtroendet för lärarnas eventuella ingripande är relativt högt 

så har det sjunkit nämnvärt sedan 2010. Någonting som man kanske 

måste arbeta vidare med i skolan. 

Positivt är dock att det antal som anser att påståendet stämmer ganska 

dåligt eller stämmer mycket dåligt som har minskat, samtidigt som 

svarsalternativet stämmer mycket bra har ökat något. 
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Figur 47. Vilka fritidsaktiviteter saknar du? 2010.  

Figur 48. Vilka fritidsaktiviteter saknar du? 2013.  

4.8 Öppna frågor 

I det här kapitlet presenteras de tre öppna frågorna som Lupp-enkäten 

innehöll. Med öppen fråga menas att respondenten besvarar frågan med 

egna ord i text. Först presenteras resultatet av de två frågorna där 

respondenterna fick svara på vilka fritidsaktiviteter de saknar samt vad 

de är intresserad av att påverka. Därefter så presenteras några citat från 

de respondenter som har valt att lämna avslutande kommentarer i 

enkäten. 

4.8.1 Vilka fritidsaktiviteter saknar du? 

I figur 47 och 48 till höger så syns en presentation av de vanligaste 

orden som användes när respondenterna i text skulle beskriva vad de 

saknade för fritidsaktiviteter. Sättet på vilket de presenteras kallas för 

”Taggmoln”. Principen är att ju större ett ord är i taggmolnen till höger 

desto oftare har det, i förhållande till övriga ord, förekommit i 

kommentarerna från respondenterna. Färgkodningen av orden i 

taggmolnen har ingen annan funktion än den rent estetiska. 

Författaren har omarbetat respondenternas texter något och presenterat 

begrepp som är snarlika under ett och samma ord. Till exempel 

fritidsgård och ungdomsgård faller båda in under kategorin 

ungdomsgård. 

 

 

 

 

 

 

 

I figurerna 47 och 48 ovan så kan man se att det finns både skillnader 

och likheter mellan vad respondenterna önskade sig 2010 och vad de 

önskar sig 2013. Vad man bör ha i åtanke när man ser dessa taggmoln 
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är att respondenterna är boende i olika delar av kommunen. Det innebär 

att även om man kanske tycker att ”men vi har ju badhus!” så kan det 

vara så att respondenten som har skrivit detta önskar att det fanns i 

dennes del av kommunen. 

Bland respondenterna som fyllde in enkäten 2010 så var det många som 

uppgav att de önskade sig en konstgräsplan, men många skrev även att 

de saknade ungdomsgårdar på flera håll i kommunen. Som en reaktion 

på Lupp-enkäten startades det upp ett antal ungdomsgårder i 

kommunen men intresset uppges ha varit relativt lågt. Idag finns det två 

ungdomsgårdar kvar i kommunen, en i Gnarp och en i Bergsjö. 

Bland respondenterna som fyllde i enkäten 2013 var det många som 

uppgav café och crossbana som fritidsaktiviter de saknar. Som en 

reaktion på önskemålet om ett café så utökade ungdomsgården i 

Bergsjö sina öppettider med ytterligare en dag för att anordna 

ungdomscafé. Lika snabbt och enkelt går det tyvärr inte att konstruera 

ytterligare en crossbana i kommunen. Vad respondenterna som önskat 

sig en crossbana kan göra är att nyttja kommunstyrelsens bidrag till 

ungdomsinitiativ för att söka pengar till att besöka crossbanan i 

Jättendal. På samma sätt ges alla kommunens ungdomar möjlighet att 

söka pengar för att till exempel anordna aktiviteter eller ta del av 

aktiviteter på annan ort. Ett ungdomsinitiativ ska vara ett evenemang 

som är drogfritt och öppet för alla kommunens ungdomar. Ungdomar 

som är boende i Nordanstigs kommun och mellan 13-25 år har 

möjlighet att söka upp till 15 000 kronor för att genomföra ett eget 

initiativ. 

Några ord som är återkommande för båda åren är bland annat café, 

ungdomsgård, mötesplatser/samlingsplatser, biograf, crossbana och 

paintball. 

Ett av de ord som är nytt för 2013 och som var ganska populärt bland 

respondenterna var ordet bussförbindelser. Ordet innefattar såväl 

önskemål om utökningar av linjer för att kunna delta i aktiviter på 

annan ort samt förbättringar av befintliga linjer. 

Självklart är det svårt att möta allas önskemål, men det är intressant att 

fundera kring vilka aktiviteter vi i dagsläget har (på någon plats i 

kommunen) och vilka aktiviteter som respondenterna upplever att de 

saknar. 

 

4.8.2 Vad vill du påverka? 

I figur 49 och 50 nedan syns en presentation av de vanligaste orden som 

användes när respondenterna i text skulle beskriva vad de önskade att 

de kunde påverka. Återigen så presenteras resultaten i så kallade 

”Taggmoln”, principen är att ju större ett ord är i taggmolnen desto 

oftare har det, i förhållande till övriga ord, förekommit i 

kommentarerna från respondenterna. Författaren har omarbetat 

respondenternas texter något och presenterat ord som är snarlika under 

ett och samma begrepp. Till exempel skola och skolfrågor faller båda in 

under kategorin skolan. 
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Figur 49. Vad vill du påverka? 2010.  

Figur 50. Vad vill du påverka? 2013.  

 

 

 

I figur 49 och 50 ovan så kan man se att det finns både skillnader och 

likheter mellan vad man är intresserad av att påverka 2010 och vad man 

vill påverka 2013. Särskilt tydligt är det att skolan är det ord som för 

båda åren förekommer i flest kommentarer bland respondenterna och 

alltså är det område man främst vill vara med och påverka. 

 

En annan likhet som finns mellan åren är viljan att kunna påverka 

arbetslösheten och arbetsmarknaden (jobb). Många av respondenterna 

kanske är arbetssökande och önskar att det gjordes fler satsningar för att 

öka chanserna till jobb. En respondent uttryckte till exempel även en 

önskan att kunna påverka den arbetslöshet som drabbat dennes förälder. 

 

Enligt figur 49 så ser man även att ett antal respondenter uttyckte en 

önskan om att kunna påverka miljön och sjukvården. 

 

Bland respondenterna som fyllde i enkäten 2013 var rasism och 

främlingsfientlighet ett annat område som man önskade att man hade 

möjlighet att påverka. Dessa ord uppkom inte någon gång 2010.  
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4.8.3 Öppna kommentarer 
I enkäternas slutskede så gavs respondenterna möjlighet att ge några 

avslutande kommentarer om de önskade framföra något till kommunen. 

Endast ett fåtal valde att lämna kommentarer och några av dessa 

kommentarer presenteras nedan. Kommentarerna presenteras så som 

respondenterna skrivit dem, förutom att mindre stavfel har rättats av 

författaren. 

 

Kommentarer Lupp 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen av respondenterna i gruppen Unga vuxna valde år 2010 att 

lämna någon kommentar. I de åtta kommentarerna som 

presenteras till höger så ser man att ett stort antal handlar om 

den stundande nedläggningen av Backens skola i Harmånger. 

Eftersom en del av respondenterna 2010 var just elever som gick 

vid Backens skola så är det inte svårt att förstå att ämnet var 

högaktuellt. Som det även nämns i tidigare kapitel så är det 

också så att många av respondenterna är i den åldern att de 

tillbringar större delen av sin tid i skolan och därför är det för 

dem ett viktigt ämne.  

Förutom kommentarerna som rör skolan så var det en del 

kommentarer som berör hur man anser att kommunen bör 

prioritera och satsa sina pengar. Bättre infrastruktur, mer pengar 

till idrott, mer fritidsgårdar och att försöka locka hit fler företag 

för att öka antalet arbetsplatser var bara några av de förslag som 

kom in. 

Kommentaren som berör fiskeställen i kommunen belyser hur 

viktig vår natur och hur vi tar hand om den är för våra 

medborgare.  

  

”Lägg inte ner Backens skola!!! 

Sluta lägg ner allt i Harmånger!!!!” 
                                               Åk 8. 2010 

”Bättre infrastruktur” 
                  Åk 2. 2010 

”Locka fler företag för att 

öka antalet arbetsplatser.” 
                         Åk 2. 2010 

”Mycket behöver förbättras helst 

ekonomin i Nordanstig, och att dom 

inte ska slå ihop Harmånger med 

Bergsjös skolor, de räcker med att 

Hasselaborna går i Bergsjö.” 
                                            Åk 8. 2010 

 

"Behålla skolorna” 
               Åk 8. 2010 

”Ge mer pengar till idrotten!” 
                                Åk 2. 2010 

 

”Mer fritidsgårdar” 
                   Åk 2. 2010 

 

”Bättre fiske ställen (inte ta 

bort gädda och abborre)” 
             Åk 8. 2010 
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Kommentarer Lupp 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De största skillnaderna mellan kommentarerna 2010 och 2013 är att det 

var betydligt fler respondenter som lämnade en kommentar 2013 än vad 

det var 2010. Här var det även många ur gruppen unga vuxna som 

valde att kommentera. Som synes så var även de flesta kommentarerna 

betydligt fylligare och utförligare 2013. 

 

Flera av de som lämnade kommentarer visade ett intresse för att 

förbättra eller utöka kollektivtrafiken i kommun. Något som även 

nämnts tidigare i rapporten som en viktig insats för att få ungdomar, 

men även övriga medborgare, att vilja stanna kvar, eller flytta tillbaka 

till kommunen. Ungefär på samma ämne så presenterar även en 

respondent ett önskemål om att kommunen bör satsa mer pengar på 

ungdomar, kanske för att ge dem fler möjligheter till att resa. Ett stort 

antal respondenterna skrev, utan att specificera vad pengarna skulle 

användas till, att mer pengar borde satsas på eller gå till kommunens 

unga. 

 

En respondent efterfrågad större krav på personlighetsanpassning då det 

kommer till att anställa personal i skola och sjukvård, en annan 

upplever att kommunen snedfördelar sina resurser. Den sistnämnde 

respondenten är även intresserad av att se och ta del av mer 

samhällsinformation, så som beslut och ställningstaganden. 

 

Ett område som fick många kommentarer från respondenter i de två 

äldre åldersgrupperna (åk 2 och 19-25år) berör invandring och 

främlingsfientlighet. Många av kommentarerna var väldigt hårda och 

visar (som i pratbubblan ovan) hur flera av respondenterna ser det som 

ett stadie av vi mot dem. En respondent från gruppen unga vuxna 

skriver till exempel följande”… vi som bor här borde få mer försprång 

än dem som kommer hit, det är orättvist att vi ska få bli nedtryckt av er 

”Fixa jobb åt ungdomar” 

   Unga vuxna. 2013 

 

”Busstider på helger mellan 

vissa platser, just nu är det 

hopplöst att ta bussen på helger” 
                              Unga vuxna. 2013 

”Satsa pengar på de som redan 

bor här, och inte bara på att ta in 

en massa invandrare hela tiden.” 
                               Unga vuxna. 2013 

 

”Större krav på personlighet 

då det kommer till skola 

och sjukvård.” 
                    Unga vuxna. 2013 

”Jag skulle vilja att kommunen 

fördelade skolans/barnomsorgens 

resurser mer jämt över områdena. 

Vi som bor utanför centralorten 

har det betydligt mer nergånget 

och slitet på våra förskolor och 

skolor än de som bor på 

centralorten. Jag skulle även vilja 

se mer samhällsinformation såsom 

beslut och ställningstagande!”
            Unga Vuxna. 2013 

 

”Mer pengar till ungarna, 

Kanske ge dom unga fler 

möjligeter att resa.” 
                                          Åk 2. 2013 

”Kollektivtrafik!” 
              Åk 2. 2013 

”Gratis busskort för alla barn som 

åker från Nordanstig till Hudiksvall 

för att gå i skolan.” 
                                            Åk 2. 2013 

”Att lägga mer pengar på 

saker t.ex. skateramp, 

Köpcentrum med mera.” 
                                   Åk 8. 2013 



36 

 

Figur 51. Upplevd nöjdhet. 2013. 

från kommunen som borde vara på vår sida”. En annan från samma 

grupp skriver ” Satsa mer på dom svenska ungdomarna och visa dom 

att dom även finns till och hjälpa dom och inte bara hjälpa flyktingar. ” 

 

Att komma till bukt med problem som främlingsfientlighet är svårt, 

men ett sätt att försöka lösa problemen eller arbeta förebyggande kan 

vara genom att öka informationen. Förmodligen så är det så att ett stort 

antal medborgare idag är dåligt informerade gällande vilka 

förutsättningar och eventuella problem en person som invandrar till 

Sverige ställs inför. Genom att synliggöra hur olika medel fördelas i 

kommunen kanske man kan ge en tydligare bild av verkligheten.  

 

Man skulle även kunna arbeta mer för att öka integrationen mellan 

olika grupper i samhället. Genom aktiviteter eller evenemang kan man 

skapa arenor där olika grupper kan mötas för att på så sätt försöka 

överbrygget tänket av ett vi mot dem. 

Intressant är även att sätta dessa kommentarer i kontrast till vad några 

respondenter uppgav att de ville påverka i figur 50 ovan, nämligen 

rasism. Självklart måste man ta med i beräkningen att det kanske bara 

är de som är negativt inställd som har valt att kommentera medan 

många andra kanske är positiva eller inte har någon särskild inställning 

till invandring.  

 

4.9 Nöjdhet 

I det här kapitelet presenteras inga jämförelser mellan år 2010 och 2013 

då frågorna rörande nöjdhet infördes i enkäten först år 2013. Det kan 

dock ändå vara intressant att jämföra dessa diagram med de svar som 

har presenterats i tidigare kapitel. Även om man upplever att det finns 

mobbning på den egna skolan så kanske man är nöjd med sitt liv i sin 

helhet. Alla tre målgrupper från år 2013 har haft möjlighet att svara på 

frågorna om nöjdhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 51 kan man se att respondenterna verkar alltigenom nöjda och i 

några fall till och med mycket nöjda med de olika påståendena. 

Framförallt är respondenterna mycket nöjda med sina familjerelationer 

respektive kompisrelationer, även om det självklart finns undantag. 

Tyvärr så är det till exempel hela 7 % som är mycket missnöjda med 

sina familjerelationer. För att förbättra situationen för dessa och övriga 

ungdomar är det viktigt att våga arbeta förebyggande, ifrågasätta och 

ställa upp.  
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Diagrammen visar även att respondenterna är särskilt missnöjda med 

sin ekonomi, bara 16 % är mycket nöjd med sin ekonomi. Kanske är det 

framförallt de äldre respondenterna som upplever att deras ekonomi är 

dålig. Många av de äldre respondenterna har eventuellt fått känna på 

vuxenlivet med räkningar, arbetslöshet och studielån. Det kan även vara 

så att det upplevs som kutym, såväl bland unga som vuxna, att tycka att 

man har dåligt med pengar, även om så egentligen inte är fallet. 

Självklart kan det för en ung person som går i skolan även vara 

avgörande hur föräldrarnas ekonomi ser ut, om man arbetar extra vid 

sidan om eller liknande.  

Särskilt positivt är det att över två tredjedelar har kryssat i alternativen 

ganska nöjd respektive mycket nöjd när det kommer till den upplevda 

nöjdheten över sitt liv i sin helhet. Även om man upplever problem med 

till exempel arbetslöshet, mobbning, dåliga familjerelationer eller 

liknande så är de flesta nöjda eller till och med mycket nöjda med sina 

liv. Ser man på livet i sin helhet så kanske man inser att man nog har 

det ganska bra ändå. 

4.9.1 Att ta till vara på resultatet 

I det här kapitlet så presenteras tankar och idéer om hur kommunen och 

andra aktörer i Nordanstig kan och i vissa fall kanske borde använda sig 

av Luppenkäten och dess resultat.  

För att undersökningen och resultatet skall tas på allvar så är det viktigt 

att det hanteras på ett korrekt sätt, att det återkopplas tillbaka till de som 

har genomfört undersökningen och att berörd part använder sig av 

materialet och resultatet för ständigt förbättra situationen för 

kommunens unga. 

4.9.2 Att hantera och återkoppla resultatet  

När det kommer till Lupp 2013 så hanterades resultatet på ett flertal 

sätt, dels så skrivs det två rapporter, denna här uppföljningen och en 

allmän som skrivs av en konsult, dels så kan man komma åt resultat av 

Lupp 2013 i W-lupp på nätet. Problemet med W-lupp är att man endast 

kommer åt resultatet av de som fyllt i Nordanstigs Luppenkät, det vill 

säga att man kan inte se de ungdomar som är boende i Nordanstig men 

går i skolan i en annan kommun, till exempel våra gymnasieelever. 

Förutom att det kvantitativa resultatet beskrivs och diskuteras i de 

nämnda rapporterna så har kommunens ungdomssamordnare 

personligen träffat de elever i årskurs 8 som deltog i undersökningen i 

Nordanstig. Vid tre tillfällen så genomfördes workshops med eleverna i 

årskurs 8 på Bergsjö skola. Workshopsen syftade både till att 

återkoppla resultatet till de som fyllt i enkäten men också till att 

förstärka det kvantitativa materialet med kvalitativt. Det vill säga 

genom att skapa fördjupad förståelse av hur och varför respondenterna 

tycker som de tycker. På samma sätt så fick de berörda skolorna i 

Hudiksvalls kommun workshop-, rapport och uppföljningsmaterial för 

att återkoppla till de elever som deltagit där. 

Mer om de workshops som genomförts, tillvägagångssättet och dess 

resultat kan man läsa i ”Lupp-workshop 2014”. 

Förutom att resultatet har återkopplats till dem som har genomfört 

undersökningen så har även kommunens övriga medborgare möjlighet 

att ta del av rapporterna via kommunens och regionens webb. Resultatet 

återkopplas och presenteras självklart även för beslutsfattare och 

tjänstemän. 
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Figur 52. Exemplifiering av  

fråga vid smspanel. 

4.9.3 Att använda Lupp i skolan 

Något som man inte får glömma är att Luppenkäten och dess resultat 

med fördel kan användas i skolan. Naturligtvis så får man anpassa 

tillvägagångssätt och svårighetsnivå efter vilken årskurs man riktar sig 

till. I matematiken kan man till exempel använda sig av rapporterna 

eller resultatet för att diskutera antal eller procent. I samhällskunskapen 

kan man ta upp några av de ord som används i enkäten, vad betyder 

egentligen bojkott, jämställdhet eller integration? Eller varför inte 

diskutera politik, inflytande och samhällsfrågor. I språkundervisningen 

kan man översätta enkäten eller dess resultat, eller kanske undersöka 

om det finns liknande enkäter i andra länder och vad de i så fall visar. I 

hemkunskapen kan man till exempel prata om frågorna som berör mat 

och matvanor, konsumtion eller ekologiska varor medan man i idrotten 

funderar kring de frågor som berör hälsa och välbefinnande. 

Förutom de ovan nämnda förslagen så finns de en uppsjö med sätt på 

vilket man kan använda sig av såväl enkäten som dess resultat inom 

olika skolämnen. De frågor som berör hur eleverna upplever skolan 

gällande bland annat främlingsfientlighet, mobbning eller respekt är 

självklart något som direkt berör skolan och därför även bör hanteras av 

skolan. 

4.9.4 Att genomföra förändringar 

Något som är viktigt är att förhindra att Lupp 2013 bara blir en 

undersökning i mängden som sedan glöms bort. Utan det är viktigt att 

se till att resultatet faktiskt leder till förbättringar för kommunens unga. 

Nedan följer exempel på hur man möjligtvis kan gå tillväga. 

Under sommaren 2014 så kommer en grupp ungdomar att, under 

ledning av ungdomssamordnare, arbeta vidare med resultatet av Lupp 

2013. Tanken är att ungdomarna ska kunna presentera förslag på 

lösningar eller åtgärder till några av de förbättringsområden som 

presenteras i rapporterna. Gruppen kommer att gå under benämningen 

Unga Kommunutvecklare och bestå av ungdomar från kommunen i 

åldrarna 15-17 år. I anslutning till de förslag som de unga 

kommunutvecklarna presenterar är tanken även att de i mån av tid kan 

börja arbeta på ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. 

Ett sätt på vilket man kan öka antalet ungdomar som intresserar sig för 

att vara med och påverka i frågor som rör sin kommun är genom att 

titta på nya enklare sätt att kunna vara med och påverka. En tanke kan 

till exempel vara att starta något som kallas för Sms-panel, se figur 52 

nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sms-panel innebär att man från kommunens sida kan skicka ut ett sms 

till de personer som har skrivit upp sig på en smslista, i sms:et skriver 
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man en fråga med svarsalternativ enligt till exempel A, B, C etc. (se 

figur 52 ovan). De som får sms:et kan sedan skicka ett meddelande 

innehållande bokstaven som representerar det alternativ man håller med 

om. På det här sättet så kan ett stort antal ungdomar frivilligt, på ett 

enkelt och snabbt sätt vara med och tycka till i frågor som rör sin 

kommun. De svar som inkommer kan sedan sammanställas och 

presenteras för politikerna eller de parter som ärendet berör. En idé kan 

även vara att vid tillfälle låta ungdomarna själva använda sig av 

smspanelen för att skicka in sina frågor till politikerna, dessa kan sedan 

partivis svara på frågorna och därefter publiceras svaren på kommunens 

hemsida. 

För att genomföra förändringar och förbättringar i samband med 

resultatet av Luppen så krävs det samverkan mellan en rad olika 

aktörer; kommun, skola, politiker, skolpersonal, föräldrar och 

ungdomarna själva är bara några av dessa.  

Det är viktigt att se arbetet med Lupp 2013 och ungdomsarbete som en 

process istället för ett projekt med ett definitivt slut. 
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5. SAMMANFATTNING 
Syftet med den här rapporten är framförallt att belysa de skillnader och 

likheter som återfinns mellan Lupp 2010 och Lupp 2013. Över lag kan 

man konstatera att resultaten i många fall inte skiljer sig särskilt mycket 

åt mellan Lupp 2010 och Lupp 2013 utan att det framförallt rör sig om 

marginella skillnader.  

Gällande materialet så bestod respondenterna av två grupper, Lupp 

2010 (143 respondenter) och Lupp 2013 (159 respondenter). Varje 

grupp bestod sedan av tre urvalsgrupper; 13-16 åringar (årskurs 8), 16-

19 åringar (årskurs 2 på gymnasiet) samt 19-25 åringar (unga vuxna). 

Lupp 2010 och Lupp 2013 jämfördes sedan, med några få undantag, 

genomgående mot varandra. 

Resultatet presenteras i två olika rapporter, den här och en rapport 

skriven av en konsult, samt en mindre rapport som behandlar resultat 

från de tre Lupp-workshops som hölls vid Bergsjö skola. Dessa 

workshops syftade dels till att ge enkäten extra tyngd i form av 

kvalitativt material, dels som återkoppling till de respondenter som 

genomfört undersökningen. Även de skolor i Hudiksvall som har elever 

från Nordanstig fick material för att genomföra workshops och 

återkoppling. I kapitlet 4.9.4 så presenterades några förslag på hur man 

kan använda sig av Luppen för att genomföra förändringar. 

Vad som dock är viktigast är att resultatet hålls levande och att 

undersökningen inte blir en enkät i mängden som snart glöms bort. 

För att genomföra förändringar och förbättringar i samband med 

resultatet av Luppen så krävs det samverkan mellan en rad olika 

aktörer; kommun, skola, politiker, skolpersonal, föräldrar och 

ungdomarna själva är bara några av dessa. Arbetet med Lupp 2013 bör 

ses som en process och inte ett kortsiktigt projekt. 

Nedan följer en kort sammanfattning av rapportens resultat. 

5.1 Fritid - sammanfattning 
Majoriteten av respondenterna verkar såväl 2010 som 2013 vara nöjda 

med hur mycket fritid de har och vill varken ha mer eller mindre. Det 

fanns även stora likheter gällande var man oftast träffar sina kompisar 

på fritiden. Runt 40 % för respektive år uppger att de framförallt träffar 

sina kompisar hemma hos varandra. Det näst populäraste stället var år 

2010 på ett café medan respondenterna år 2013 oftast träffas utomhus. 

Kommunen har svårt att påverka eller förändra tillvaron hemma hos 

ungdomarna, men kan däremot hjälpa till att möjliggöra dessa träffar. 

Genom att till exempel utöka kollektivtrafiken i kommunen så kan man 

göra det möjligt för kommunens ungdomar att hälsa på varandra även 

om man bor i olika byar. På samma sätt kan man utöka de potentiella 

platserna ungdomarna kan mötas på, till exempel genom att göra det 

möjligt att träffas på ett café eller i en fritidsgård. 

5.2 Politik, samhälle och inflytande – 

sammanfattning 
Knappt en fjärdedel är intresserade av politik vilket är ungefär lika 

många som när enkäten genomfördes år 2010. Det är även något fler 

som, på bekostnad av alternativet inte alls intresserad, år 2013 uppger 

att de är inte särskilt intresserad. Tittar man på intresset för politik 

fördelat på kön så ser man att kvinnor är mer intresserade än män, och 

att deras intresse har ökat medan mäns intresse för politik har sjunkit 

ytterligare något sedan år 2010. 
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På frågan om vad som är viktigast som politiker i Nordanstigs kommun 

satsa på så har flest respondenter valt alternativet sjukvård, det 

alternativet är år 2013 troligen omvandlat till hälsa, men har då inte alls 

prioriterats lika högt av respondenterna. Det alternativ som valdes av 

flest respondenter år 2013 är istället skapa arbeten för unga, som kom 

på andra plats 2010. Bland de områden som respondenterna anser är 

minst viktiga att prioritera återfinns pengar till kultur, arbete för 

integration och gator, vägar, cykelbanor. Intressant är här att 

respondenterna i flera fall har svarat på samma sätt som man kan anta 

att en vuxen hade gjort. 

2013 är ungefär en tredjedel intresserad av samhällsfrågor, något färre 

än år 2010. Nästan hälften är däremot intresserade av vad som händer i 

andra länder, även om intresset även där har sjunkit. Både vad det gäller 

samhällsfrågor och vad som händer i andra länder så har antalet som 

uppger att de inte alls är intresserade ökat.  

Vad gäller intresset för att vara med och påverka i frågor rörande sin 

kommun så är det fler som år 2013 har svarat att de inte är intresserade 

av att vara med och påverka. Endast en tredjedel har svarat ja på frågan 

”vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du 

bor?”. Viktigt här är att kommunen är villig att snappa upp de 

ungdomar som faktiskt vill vara med och påverka och underlättar för 

dem att även göra det. Bland de som uppgett att de inte vill vara med 

och påverka så har de framförallt uppgett ointresse som anledning. Vad 

som är än mer skrämmande år 2013 är att en tredjedel tror inte att det 

spelar någon roll för att ingen lyssnar på dem ändå. 

När det kommer till möjligheten att föra fram sina åsikter till 

beslutsfattarna så finns det skillnader mellan åren. År 2010 uppgav det 

stora flertalet att de inte visste hur stora deras möjligheter att föra fram 

åsikter var, medan vi år 2013 istället ser en förflyttning till att 

majoriteten av respondenterna tror att deras möjligheter är ganska små. 

Här gäller det att kommunens beslutsfattare föregår med goda exempel 

och uppmuntrar ungdomarna att presentera sina åsikter. Genom till 

exempel en fungerande fadderpolitik, ett aktivt ungdomsråd och genom 

att möta ungdomarna på platser där de känner sig bekväma så kan man 

minska barriären mellan ungdomarna och beslutsfattare. Det är 

nämligen så att drygt hälften av respondenterna år 2013 vill, eller är 

osäkra på om de vill, träffa beslutsfattare i kommunen.  

5.3 Trygghet - sammanfattning 
När det kommer till tryggheten så har antalet som känner sig otrygga 

minskat. Framförallt så ser man en ökning av tryggheten i och på väg 

till skolan.  

Ett område som nyligen infördes i enkäten är på nätet. Det är även det 

område som flest respondenter uppgav som en otrygg plats 2013. Ett 

annat område som rankats som otryggt såväl 2010 som 2013 är på 

diskotek. Alternativet på diskotek är även det enda området som har 

ökat sedan 2010. 

Antalet respondenter som upplever att de blivit mobbade eller utfrysta 

det senaste halvåret har tyvärr ökat från 11 % till 17 %. Framförallt 

verkar det, både 2010 och 2013, som att det är i klassrummet eller på 

rasterna i skolan som mobbningen äger rum. Det tredje alternativet 

som placerar sig högt 2013 är på nätet, ett svarsalternativ som nyligen 

införts i enkäten.  

5.4 Hälsa - sammanfattning 
Även om det finns en del skillnader mellan åren så verkar 

respondenterna överlag anse att deras hälsotillstånd är bra. Idag blir fler 
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och fler intresserade av hälsa, kosthållning, träning och överlag verkar 

fler och fler vara medveten om sitt hälsotillstånd. De som bedömer sitt 

hälsotillstånd som ganska dåligt eller till och med mycket dåligt har 

ökat marginellt sedan 2010. 

Antalet respondenter (åk 8 och åk 2) som uppger att de inte får dricka 

alkohol för sina föräldrar har ökat med några procentenheter sedan 

2010. Glädjande nog så har också antalet som uppger att de får dricka 

alkohol för sina föräldrar minskat, däremot är det något fler än 2010 

som inte vet om de får eller inte får. 

Vad som är tydligt när det kommer till stress är att tjejer är mer 

stressade än killar. Vad som dock är intressant är att tjejerna 2013 

verkar känna sig mindre stressade än vad tjejerna gjorde år 2010, på 

samma sätt som killarna år 2013 upplever mer stress än vad killarna 

gjorde 2010. 

5.5 Framtid och sysselsättning – sammanfattning 
Hälften av respondenterna kan tänka sig att starta eget i framtiden och 

antalet som svarade nej har sjunkit från 12 % till 8 %. Möjligheterna till 

att jobba med det man verkligen vill, den osäkra arbetsmarknaden och 

införandet av UF-företag i skolorna kan vara bidragande orsaker till 

intresset för att starta eget. Drygt hälften tror att de kommer att flytta 

från Nordanstigs kommun, vilket är lika många som 2010. År 2013 tror 

endast 10 % att de kommer att bo kvar medan 33 % är osäkra. 

Framförallt är det kvinnorna som uppger att de kommer att flytta, 

medan männen tror sig stanna kvar. Dessa skillnader mellan könen är 

inte lika tydliga 2013 som 2010. 

Jobb och studier uppges som de främsta anledningarna till varför man 

tror att man kommer att flytta. Därefter kommer känslan av att vilja 

prova något nytt. 

Respondenterna verkar över lag se positivt på sin framtid även om man 

ser vissa förändringar från 2010.  

5.6 Skola - sammanfattning 

Över lag så kan man se att det fortfarande finns en del att arbeta med 

gällande respondenternas upplevelse av skolan. Antalet som upplever 

att påståendet att det är bra stämning i skolan stämmer mycket bra eller 

stämmer ganska bra har från 2010 till 2013 minska med flera 

procentenheter. Framförallt verkar man år 2013 anse att påståendet 

varken stämmer bra eller dåligt. Egentligen så skulle man kunna säga 

att de övriga påståenden; (lärare och elever bemöter varandra med 

respekt, mobbning är ett problem på skolan, sexuella trakasserier är ett 

problem på skolan, främlingsfientlighet är ett problem på skolan och 

skolan agerar om en elev kränker en annan elev) ligger till grund för om 

man upplever att det är god stämning på skolan eller inte. 

Framförallt verkar det som att respondenterna 2013 upplever större 

problem med främlingsfientlighet och sexuella trakasserier än vad 

respondenterna gjorde 2010. Det är även sammanslaget ett lägre antal 

respondenter som upplever att skolan agerar om en elev kränker en 

annan elev. Däremot så är det färre respondenter 2013 som upplever 

problem med mobbning än 2010.  

Framförallt så bör skolan arbeta mer med att öka respekten och 

samarbetet mellan elever och lärare för att få dem att alla arbeta mot 

samma mål. Viktigt kan även vara att kontinuerligt föra upp 

diskussionen kring företeelser som sexuella trakasserier, respekt eller 
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mobbning. För att fler ska hålla med i påståendet det är bra stämning 

på skolan så krävs det att man arbetar med alla de områden som nämns 

ovan. Genom till exempel öppna diskussioner mellan elever, lärare och 

övrig skolpersonal kan man även fundera ut vilka förbättringar man 

lämpligast bör genomföra för att få den skola man önskar sig. 

5.7 Öppna frågor – sammanfattning 
Under kapitlet öppna frågor så presenterades den information som 

inkom i form av de öppna frågorna i enkäterna. Med öppna frågor så 

menas att respondenterna har möjlighet att i text besvara frågan.  

Till en början så besvarade respondenterna vilka fritidsaktiviteter de 

upplevde att de saknade i kommunen. Likheterna över åren var att man 

önskade sig crossbana, ungdomsgård och café. Café var även det som 

flest av de som skrev 2013 önskade sig. År 2010 så var önskemålet 

istället en konstgräsplan. 

Ett av de ord som var nytt för 2013 och som var ganska populärt bland 

respondenterna var bussförbindelser. Ordet innefattar såväl önskemål 

om utökningar av linjer för att kunna delta i aktiviter på annan ort, 

förbättringar av befintliga linjer samt gratis busskort. 

När det kommer till frågan om vad respondenterna vill påverka så ser 

man framförallt likheter mellan 2010 och 2013. Framförallt så är det 

skolan som respondenterna som kommenterat är intresserad av och vill 

påverka, detta är genomgående för såväl 2010 som 2013. Andra likheter 

är att man är intresserad av att påverka arbetsmarknaden och 

arbetslösheten. 

Något som uppkom 2013 och som inte nämndes 2010 var rasism, att 

man vill påverka och motverka rasism och främlingsfientlighet. 

Bostäder och kriminalitet var även de ord som inte uppkom 2010 men 

som nämndes 2013. 

Vad gäller de avslutande kommentarerna som inkom i slutet på 

enkäterna så var det tydligt att fler valde att lämna en kommentar 2013 

än 2010, det var även fylligare kommentarer 2013 än 2010. Till 

exempel så var det heller ingen av respondenterna i gruppen Unga 

vuxna (19-25 år) som lämnade en kommentar 2010. 

Tydligt var även att många av de respondenter som lämnade en 

kommentar i Lupp 2010 gjorde det med anledning av den 

skolnedläggning som var aktuell i Harmånger.  

Av de respondenter som lämnade kommentarer 2013 så berörde många 

av dessa kollektivtrafiken på olika sätt. Några önskade sig gratis 

busskort andra ville förbättra linjedragningarna och sätt in fler bussar. 

En annan stor grupp respondenter från de två äldre grupperna (16-19 år 

och 19-25 år) kommenterade gällande invandrare och invandring. 

Några av dessa anser till exempel att kommunen borde satsa mer 

pengar på kommunens ungdomar istället för på invandring. 

Överlag så kan man säga att det fanns både en hel del skillnader och 

likheter mellan åren när det kommer till de kommentarer som 

respondenterna lämnat på de öppna frågorna. 

5.8 Nöjdhet – sammanfattning 
Under kapitlet nöjdhet så presenterades enbart resultat och diagram från 

2013 eftersom frågorna beträffande nöjdhet inte fanns i enkäten 2010. 

Diagrammen visar att respondenterna över lag upplevs vara väldigt 

nöjda med de olika områden som presenteras. Särskilt nöjda är de med 

sina kompisrelationer, familjerelationer och sitt liv i helhet. Minst 
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nöjda är respondenterna däremot med sin ekonomi, sin hälsa och sin 

arbets- eller skolsituation. 

Särskilt intressant är det att sätta dessa diagram i förhållande till de 

resultat som framkommit vid tidigare frågor. Till exempel känslan av 

otrygghet eller de upplevda problemen i skolan. Även om rapporten 

indikerar en del problemområden så är faktiskt majoriteten relativt 

nöjda med sina liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. AVSLUTANDE KOMMENTARER 
Jämförelserna mellan Lupp 2010 och Lupp 2013 visar såväl likheter 

som skillnader, den visar toppar och dalar. Även om en del 

förbättringsområden har synliggjorts så finns det ljusglimtar och 

positiva trender som är viktiga att belysa även de. Som det nämndes i 

inledningen så är det viktigt att veta vart man befinner sig innan man 

kan börja arbeta sig framåt. Nu vet vi vart vi befinner oss, vi vet vad vi 

har att arbeta med, nu är det dags att börja jobba.
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