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Sammanfattande reflektioner
Under 2014 beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik. De nya målen för 
ungdomspolitiken är att alla ungdomar (mellan 13 och 25 år) ska ha goda levnadsvillkor, 
makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Alla beslut som tas och 
insatser som genomförs rörande unga ska utgå från dessa perspektiv.1 Tre prioriterade 
områden har även tagits fram i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet och dessa är: 
ungdomars inflytande, egen försörjning och psykisk hälsa. 

Skövde har ett barn- och ungdomspolitiskt program för 2015-2018. I programmet 
konstateras det  att ”För att möta framtidens utmaningar är den avgörande nyckeln att 
fler unga stannar i eller flyttar till Skövde. Unga människor är kraften i vår utveckling.” 
Programmet fokuserar på tre utvecklingsområden som rör unga: attraktiva boende- och 
livsmiljöer, kunskapsutveckling och arbete samt rätten till delaktighet.  Några utvalda kort-
fattade slutsatser i relation till kommunens ungdomspolitiska program presenteras här. 

1 Regeringens proposition 2013/14:191 

ATTRAKTIVA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER
Målbilden i utvecklingsområdet ” Attraktiva boende- och livsmiljöer” är att barn och 
unga ska ha trygga, tillgängliga och hälsosamma boendemiljöer och livsmiljöer samt 
att utsatta ungdomar får ett samlat stöd. Kommunens arbete med att skapa attraktiva 
miljöer ska ta hänsyn till barn- och ungdomsperspektivet och att unga ska ges 
möjlighet att lämna sitt perspektiv på ärendet. 

  Ungdomarna i Skövde känner sig generellt väldigt trygga. Tryggast känner de sig i 
hemmet och i bostadsområdet och minst trygga känner de sig på fritidsgårdarna samt 
i kollektivtrafiken. Vad gäller kollektivtrafiken svarar 15 % att de sällan eller aldrig är 
trygga där. Vad gäller fritidsgårdarna svarar 12 % att de sällan eller aldrig känner sig 
trygga där. Det framgår vidare att tjejer känner sig mindre trygga än killar på internet, i 
kollektivtrafiken, samt på stan/i centrum.

  En relativt hög andel, speciellt högstadietjejer, har blivit utsatta för mobbning eller 
trakasserier. Främst sker denna typ av utsatthet i skolan, men även på internet. 
Utsatthet för mobbning, men även utsatthet för hot, misshandel m.m., hänger tydligt 
samman med otrygghet, dvs. de unga som är utsatta känner sig även mindre trygga. Att 
arbeta vidare med att motverka mobbning kan  komma att bli viktigt i kommunen.

  Vad gäller kommunens mötesplatser framgår det att 19 % av högstadieungdomarna  
besöker fritidsgårdar minst en gång i veckan. Motsvarande andel bland gymnasieung-
domar är 6 %. En relativt låg andel av ungdomarna svarar att de besöker ett bibliotek 
regelbundet. Totalt 3 % av högstadieungdomarna och 8 % av gymnasieungdomarna 
besöker bibliotek minst en gång i veckan. 22 % i båda årskurser besöker ett bibliotek 
någon gång i månaden. 

  En väldigt hög andel av ungdomarna i Skövde är nöjda med den fria tiden och det 
fritidsutbud som erbjuds. Gymnasieungdomarna, i synnerhet tjejerna, är dock mindre 
nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter.
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KUNSKAPSUTVECKLING OCH ARBETE

KUNSKAPSUTVECKLING OCH ARBETE

I målbilden om kunskapsutveckling och arbete konstateras det att unga i Skövde 
ska få de bästa förutsättningarna för utveckling, lärande och för att kunna fullfölja 
sina studier. Unga som behöver särskilt stöd ska uppmärksammas tidigt och få ett 
samordnat stöd. Därutöver konstateras det att unga ska ha god kännedom om och 
erfarenhet av arbetslivet samt att de ska erbjudas stöd för att hitta sin egen väg till 
vidare studier och arbete.

  En väldigt hög andel av ungdomarna i Skövde är nöjda med undervisningen på sin 
skola. Totalt 88 % på högstadiet och 91 % på gymnasiet svarar att det är mycket eller 
ganska nöjda. Det är även en hög andel som anser att de får möjlighet till extra hjälp 
och stöd vid behov på sin skola. Andelen högstadietjejer som anser att de får extra 
stöd vid behov är dock lägre i förhållande till övriga grupper. 77 % av högstadietjejerna 
svarar att möjligheten till extra stöd är mycket eller ganska bra, medan motsvarande 
andel bland högstadiekillar är 90 %, och bland gymnasielever 88 %. Vidare svarar 
högstadietjejerna i lägre grad än övriga att elever och lärare bemöter varandra med 
respekt på skolan samt att de trivs med stämningen på sin skola. 

  16 % av högstadieungdomarna och 69 % av gymnasieungdomarna svarar att de 
hade ett sommarjobb i somras. Andelen ungdomar med ett sommarjobb har minskat 
något sett till senaste Lupp-resultatet i Skövde. Andelen som hade ett sommarjobb år 
2011 var 22 % på högstadiet och 72 % på gymnasiet. Inom ramen för målbilden om 
kunskapsutveckling och arbete kan det blir viktigt att verka för att fler unga som vill ha 
ett jobb får möjligheter till detta 

  Gymnasieungdomarnas inställning till företagande är positiv. 56 % svarar att de skulle 
kunna tänka sig att starta företag i framtiden och 3 % har redan ett företag. Killar ser 
mer positivt på företagande än vad tjejer gör. 

RÄTTEN TILL DELAKTIGHET
Målbilden i utvecklingsområdet ”rätten till delaktighet” är att unga i Skövde ska ha 
makt och inflytande att påverka sin egen vardag samt att unga ska känna sig delaktiga 
i samhället. 

  En relativt hög andel, strax under 70 % av ungdomarna, anser att skolpersonalen 
tar elevrådet på allvar och lyssnar på vad elevrådet har att säga. En liknande andel 
unga anser tt de har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan. Vad gäller 
frågorna om hur mycket ungdomarna vill och får bestämma om i skolan framgår det 
generellt att ungdomarna vill vara med och bestämma i klart högre utsträckning än de 
anser sig få, både på högstadiet och gymnasiet. Gymnasieungdomarna anser i högre 
grad än högstadieungdomarna att de får vara med och bestämma om olika saker i 
skolan. 

  Drygt hälften, 54 % av högstadieungdomarna och 51 % av gymnasieungdomarna, 
svarar att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. Tjejer vill i högre 
grad än killar påverka. Andelen ungdomar i Skövde som vill påverka har ökat sett 
till föregående Lupp-undersökning. År 2011 svarade 44 % av högstadieungdomarna 
och 43 % av gymnasieungdomarna att de vill vara med och påverka i frågor som rör 
kommunen.

  Andelen unga som ser sig ha mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram 
sina åsikter till de som bestämmer i kommunen är lägre än andelen som vill vara 
med och påverka. På högstadiet svarar 19 % i år att de tror sig ha stora eller ganska 
stora möjligheter att föra fram sina åsikter. Motsvarande siffra på gymnasiet är 23 %. 
Andelen ungdomar som anser att de har stora eller ganska stora möjligheter att föra 
fram sina åsikter har dock även ökat från föregående Lupp-mätning i Skövde. Det 
kommer dock bli viktigt att i komunen ta tillvara på ungdomarnas ökade intresse och 
mer positiva syn på sina möjligheter att påverka.

Sammanfattande reflektioner
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Om undersökningen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s (tidigare Ungdomsstyrelsen) 
Lupp-undersökning har 2015 genomförts i Skövde på högstadiet i årskurs 8 samt på 
gymnasiet i årskurs 2. Det är tredje gången Skövde gör denna Lupp-undersökning.

Undersökningen genomfördes under hösten 2015 och insamlingen gjordes genom en 
webbenkät på skolorna. Insamlingen har skötts av kommunen och analysen och 
sammanställningen har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Skövde kommun.

OM LUPP
Lupp står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och startades av MUCF år 2001. Lupp 
är en metod för att få en bild av ungdomars situation lokalt. Lupp är en nationell under-
sökning där kommuner får möjlighet att delta för att samla in kunskap om ungdomars 
levnadssituation. Lupp-resultatet stöttar kommuner i politiska beslut som rör ungdomar.

SVARSFREKVENS 
Totalt har 344 av 535 elever svarat på undersökningen på högstadiet i årskurs 8. 
Svarsfrekvensen är på högstadiet således 64 %. På gymnasiet har 595 av 899 elever i 
årskurs 2 svarat på enkäten vilket ger en svarsfrekvens om 66 %. Svarsfrekvensen är 
genomgående tillräckligt hög för att underlaget ska bedömas som representativt. I den här 
typen av skolundersökningar beror bortfallet ofta på att hela klasser/skolor inte har haft 
möjlighet att delta i enkäten eller att elever varit sjuka.

BORTFALLSANALYS
För vissa frågor finns det internt bortfall, dvs. att ungdomar på grund av olika anledningar 
valt att inte besvara en viss fråga i enkäten. Det rör sig oftast om några få procent men 
varierar något mellan frågorna. Det kan exempelvis vara så att elever bedömt frågan som 
irrelevant eller att det rört sig om känsliga frågor. Detta är dock vanligt förekommande i 
undersökningar likt denna.

ANALYS 
Enkätfabriken har analyserat och sammanställt resultaten för att i denna rapport ge en 
kortfattad överbilck av ungdomars upplevelser i Skövde. För en mer djupgående analys av 
ungdomars livssituation i Skövde rekommenderar vi att läsa huvudrapporten.

Jämförelser görs i första hand på kön och ålder (årskurs 8 och årskurs 2). Jämförelser görs 
också till Skövdes Lupp-resultat år 2011. I vissa fall nämns även rikssnittet för Lupp 2015 
(de kommuner som genomfört Lupp år 2015). Jämförelser med rikssnittet syftar till att 
ge en överblick över tendenserna nationellt, och, trots att en sådan jämförelse har vissa 
brister, kan det vara fördelaktigt att kunna se eller förhålla kommunens resultat till en 
större kontext.

Notera även att maskinella avrundningar kan förekomma. Om resultatet exempelvis 
differentierar mot Lupp-portalen med några enstaka procent beror det på maskinell 
avrundning.  
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A. Bakgrundsfrågor
BAKGRUNDSFRÅGOR
Inledningsvis redovisas ett antal frågor som berör ungdomarnas bakgrund och 
familjesituation. I cirkeldiagrammen nedan redovisas könsfördelningen för de båda 
årskurserna. Något fler killar än tjejer har på högstadiet i årskurs 8 svarat på enkäten.

Några frågor ställdes även om ungdomarnas och föräldrarnas bakgrund samt gällande 
föräldrarnas sysselsättning. Totalt svarar 10 % att de själva är födda utanför Sverige. Bland 
de som själva inte är födda i Sverige svarar 39 % totalt att de bott i Sverige 10 år eller längre 
och ungefär en av tre har bott i Sverige i upp till 3 år. 

46% 
52% 

2% 

tjej 

kille 

annan 
könstillhörighet 49% 50% 

1% 

tjej 

kille 

annan 
könstillhörighet 

Högstadiet åk 8 Gymnasiet åk 2

A3. Vad stämmer bäst in på dig?

Högstadieskolor Gymnasieskolor

Stöpenskolan Gymnasium Kavelbro

Helenaskolan Gymnasium Västerhöjd

Eriksdalsskolan Volvogymnasiet 

Vasaskolan Lichron teknikgymnasiet

Deltagande skolor i Skövde:

A6. Var är du och dina föräldrar födda?

Sverige Norden Europa Utanför Europa

Du själv 89% 0% 3% 7%

Förälder a 81% 3% 6% 10%

Förälder b 80% 3% 6% 12%

A6b. Om du inte är född i Sverige hur länge har du bott här?

41% 41% 

19% 

38% 

24% 

38% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

10 år eller längre 4-9 år 0-3 år 

hög gym 
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A. Bakgrundsfrågor
A10. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?NÖJDHET MED LIVETS OLIKA DELAR

Ungdomarna fick ta ställning till hur nöjda de är avseende olika aspekter i livet; familjen, 
kompisar, livet i sin helhet, arbete, utbildning, ekonomi och fritid. 

En väldigt stor andel är ganska eller mycket nöjda med familjen, med kompisar och med 
livet i sin helhet. Avseende livet i sin helhet svarar 90 % av högstadieeleverna i åk 8 och 
88 % av gymnasieeleverna i åk 2 att de är ganska eller mycket nöjda. 

Vad gäller ekonomi finns en lägre andel nöjda bland gymnasieungdomarna. 
23 % av gymnasieungdomarna anger att de är ganska eller mycket missnöjda med 
ekonomin. 

85 % av ungdomarna totalt svarar att de är nöjda med skolan. Högstadiekillar utmärker 
sig som klart nöjdast med skolan. Vad som generellt även kan utläsas är att killar på 
högstadiet är nöjdare än övriga grupper vad gäller nästan alla aspekter av livet. 

83% 

93% 

93% 

89% 

88% 

84% 

92% 

98% 

99% 

88% 

96% 

95% 

84% 

88% 

94% 

95% 

75% 

90% 

88% 

87% 

87% 

94% 

91% 

79% 

90% 

88% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Skolan 

Utblidningen 

Kompisar 

Familjen 

Din ekonomi 

Fritiden 

Livet i sin helhet 
gym/kille 
gym/tjej 
hög/kille 
hög/tjej 

Andel ganska nöjd+mycket nöjd
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B. Fritid
Inom området fritid ställs frågor om bland annat hur ungdomarna uppfattar sin fritid och 
hur mycket det finns att göra på fritiden i kommunen. 

HUR MYCKET DET FINNS ATT GÖRA
Generellt upplever många den fria tiden som bra och många är nöjda med det fritids-
utbud som erbjuds i kommunen. Totalt svarar 83 % av högstadieungdomarna och 71 % 
av gymnasieungdomarna att det finns mycket eller ganska mycket att göra på fritiden. 
Gymnasieungdomarna, och speciellt tjejerna på gymnasiet, är dock mindre nöjda med 
utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen.

En något högre andel högstadieungdomar anser i årets undersökning att det finns ganska 
mycket eller väldigt mycket att göra jämfört med resultatet 2011 (79 %). Vad gäller 
gymnasieungdomarna är det dock en något lägre andel i år som anser att det finns mycket 
eller ganska mycket att göra (2011 var andelen 79 %). Vad som bör noteras är dock att 
frågan tidigare var formulerad på ett annat sätt: ”Hur mycket, av det du är intresserad av, 
finns det att göra på fritiden?”, vilket kan påverka jämförbarheten något. 

ORSAKER ATT AVSTÅ FRÅN FRITIDSAKTIVITETER
Ungdomarna fick  ta ställning till ett antal påståenden om fritidsutbudet. Resultaten utifrån 
dessa frågor kan hjälpa att avgöra om det finns några hinder som begränsar 
ungdomarnas fritid. Vad som framgår är att en relativt hög andel instämmer i att det som 
finns att göra inte intresserar dem. Totalt har 7 % angett att det ”stämmer helt” och 54 % 
har angett att det ”stämmer delvis”.  

45 % totalt instämmer helt eller delvis i påståendet ”Det finns saker att göra men det kostar 
för mycket” och 41 % instämmer helt eller delvis i påståendet ”Det finns saker att göra men 
jag kan inte ta mig dit”.  

B1. Hur mycket tycker du att det finns att göra på fritiden?

26% 

54% 

18% 

3% 

32% 

53% 

12% 

3% 

19% 

46% 

31% 

3% 

26% 

51% 

21% 

3% 
0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/
ingenting 

hög/tjej 
hög/kille 
gym/tjej 
gym/kille 

B2. Hur stämmer dessa påståenden in på dig?

59% 

25% 

33% 

39% 

61% 

21% 

36% 

34% 

64% 

11% 

45% 

53% 

58% 

12% 

45% 

45% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Det finns saker att göra men inget som 
intresserar mig 

Det finns saker att göra men min familj 
säger nej 

Det finns saker att göra men jag kan inte 
ta mig dit 

Det finns saker att göra men det kostar 
för mycket 

gym/kille 
gym/tjej 
hög/kille 
hög/tjej 

Andel stämmer delvis + stämmer helt
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C. Skola
I Lupp-enkäten ställs en rad frågor om hur ungdomarna ser på olika aspekter av skolan.
I Skövdes barn- och ungdomspolitiska program är ett mål att barn och unga ska få de bästa
 förutsättningarna för utveckling och lärande samt att de ska fullfölja sina studier. Det 
framgår att en hög andel av ungdomarna är nöjda med undervisningen och lärarna på 
sin skola. Det framgår även att högstadietjejer i lägre grad än övriga grupper trivs med 
stämningen på skolan.  I kommunen bör man arbeta vidare med att stärka ungas 
möjligheter till inflytande i skolan och med att fortsätta motverka mobbning. 

TRIVSEL OCH STÄMNING
Hur elever trivs i skolan har ett nära samband med hur de upplever skolmiljön, men det 
har också ett samband med deras allmänna välbefinnande och hälsa.1  En hög andel är 
generellt sett nöjda med skolan. Det framgår att 77 % av ungdomarna på högstadiet och 
86 % av ungdomarna på gymnasiet att de instämmer helt eller till stor del i påståendet 
”Jag trivs med stämningen i min skola”.  Tjejer på högstadiet instämmer i lägst grad i detta 
påstående bland alla grupper. Vad gäller frågan om lärare och elever bemöter varandra 
med respekt instämmer (helt eller till stor del) 63 % av högstadieungdomarna och 74 % 
av gymnasieungdomarna. Även här instämmer högstadietjejerna i lägre grad än övriga 
grupper.  

En något lägre andel unga instämmer i påståendet ”Skolan agerar om en elev mobbar en 
annan elev”. Totalt 58 % på högstadiet och 61 % på gymnasiet anger att de instämmer helt 
eller till stor del i detta påstående.

I Skövdes barn- och ungdomspolitiska program är ett mål att unga i kommunen ska ha 
inflytande och makt att påverka sin egen vardag. I Lupp-enkäten ställs det bl.a. frågor 
om hur eleverna ser på elevrådets roll. Vad som framgår i Skövde är att en relativt hög 
andel, strax under 70 % av ungdomarna, anser att elevrådet tas på allvar och lyssnas på 
av skolpersonalen. En liknande andel unga anser att de har fått veta vad eleverna ska ha 
inflytande över i skolan, se diagram C2. 

PROBLEM I SKOLAN

Ungdomarna fick ta ställning till huruvida rasism, mobbning och sexuella trakasserier är 
ett problem i skolan (se diagram C2b). Andelen som instämmer i respektive påstående 
1 Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014

C2. Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det stämmer in på 
hur det är på din skola? Andel stämmer till stor del + stämmer helt

71% 

58% 

58% 

63% 

64% 

66% 

64% 

42% 

84% 

58% 

66% 

66% 

65% 

67% 

67% 

53% 

82% 

55% 

74% 

64% 

70% 

62% 

64% 

89% 

66% 

75% 

73% 

72% 

70% 

70% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Jag trivs med stämningen i min skola 

Min skola agerar om en elev mobbar en 
annan elev 

Elever och lärare bemöter varandra med 
respekt i min skola 

Min skola agerar om en lärare kränker 
en elev 

Mina lärare behandlar killar och tjejer 
lika 

Jag har fått veta vad eleverna ska ha 
inflytande över/ska kunna påverka i 

Skolans personal lyssnar på vad 
elevrådet/elevkåren säger och tar dem 

Skolan uppmuntrar mig att aktivt 
medverka i klassråd och elevråd 

gym/kille 
gym/tjej 
hög/kille 
hög/tjej 

15% 

9% 

10% 

6% 

14% 

12% 

8% 

12% 

11% 

7% 

5% 

4% 

8% 

14% 

8% 

9% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Mobbning förekommer i min skola 

Rasism förekommer i min skola 

Sexuella trakasserier förekommer i min 
skola 

Våld förekommer i min skola 

gym/kille 
gym/tjej 
hög/kille 
hög/tjej 

C2b. Problem i skolan: hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? 
Andel stämmer till stor del + stämmer helt

*Andelen som svarat ”vet ej” är borträknad i diagram C2A för att ge en mer rättvis bild av instämmandegraden
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C. Skola
är relativt jämnfördelad mellan grupperna. Totalt instämmer 11 % helt eller till stor del i 
påståendet att mobbning förekommer på skolan.  En lika stor andel, 11 %, instämmer i att 
rasism förekommer på skolan och 7 % instämmer i att våld förekommer. Det är en högre 
andel killar än tjejer som instämmer i att rasism och våld förekommer på skolan.

OMDÖME SKOLA
Lupp-enkäten innefattade frågor om en rad centrala aspekter av ungdomarnas 
skolsituation; skolbiblioteket, skolmiljön, skolmaten, undervisningen, lärarna, elevhälso-
vården, tillgången till datorer samt möjligheten att få extra hjälp eller stöd, se diagram C3. 

Vad som framgår är att en hög andel är nöjda med tillgången till datorer, undervisningen, 
lärarna och skolmiljön. Andelen mycket eller ganska nöjda med undervisningen på sin 
skola är 88 % på högstadiet och 91 % på gymnasiet. Vidare är gymnasieeleverna något mer 
nöjda än högstadieeleverna vad gäller skolbiblioteket och skolmiljön. 

Ungdomarna i Skövde är minst nöjda med skolmaten av alla aspekterna. Totalt svarar 64 % 
på högstadiet och 63 % på gymnasiet att de är mycket eller ganska nöjda med skolmaten. 
Andelen som är nöjda med maten på skolan är dock högre i Skövde än i rikssnittet för 
Lupp 2015, där 43 % på högstadiet och 59 % på gymnasiet svarar att de är mycket eller 
ganska nöjda med skolmaten. 

C3. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om… 
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D. Politik och samhälle
I Skövdes barn- och ungdomspolitiska program är ett mål att unga i kommunen ska ha 
inflytande och makt att påverka sin egen vardag. I kommunen tas flera beslut som direkt 
och indirekt påverkar ungdomarnas vardag. Resultatet i detta avsnitt tyder på en positiv 
utveckling avseende ungas syn på sina möjligheter att påverka i kommunen. Det är dock 
viktigt att fortsätta med arbetet och att ta tillvara på den relativt höga andelen som vill vara 
med och påverka. Det kommer  även vara viktigt att arbeta vidare med att fler ungdomar 
ska veta om vilka möjligheter de har att påverka och hur de kan gå tillväga.

INTRESSE FÖR OLIKA FRÅGOR
Vad som framgår är att en stor andel av ungdomarna i Skövde kommun, totalt 65 %,  är 
intresserade av vad som händer i andra länder. 49 % anger att de är intresserade av 
samhällsfrågor och 37 % är intresserade av politik. Tjejer är mer intresserade av samhälls-
frågor än vad killar är. 

Vad gäller ungdomarnas intresse för politik så har det ökat en del sedan Lupp-mätningen 
i Skövde år 2011. Då svarade 20 % på högstadiet och 28 % på gymnasiet att de var mycket 
eller ganska intresserade av politik. 

MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA
Utöver att det finns ett intresse för att påverka är även en central faktor för att utveckla 
ungdomsinflytandet i en kommun, att ungdomarna känner att de har en möjlighet att få 
sin röst hörd hos de som bestämmer och att de känner att deras åsikter tas på allvar. 

På högstadiet svarar 19 % i år att de tror sig ha stora eller ganska stora möjligheter att föra 
fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Motsvarande siffra på gymnasiet är 
23 %. Värt att notera är dock att en relativt stor andel har svarat ”vet inte”,  vilket tyder på en 
osäkerhet i frågan.

Andelen ungdomar som anser att de har stora eller ganska stora möjligheter att föra fram 
sina åsikter har även ökat från föregående Lupp-mätning i Skövde. År 2011 svarade 13 % av 
högstadieungdomarna och 11 % av gymnasieungdomarna att de ansåg sig ha mycket 
stora eller ganska stora möjligheter att påverka.

D1. Hur intresserad är du av följande? Mycket + ganska intresserad
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D. Politik och samhälle
VILL PÅVERKA
Drygt hälften, 54 % av högstadieungdomarna och 51 % av gymnasieungdomarna, svarar 
att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, se diagram D4. Tjejer är mer 
intresserade av att vara med och påverka än killar, både på högstadiet och på gymnasiet. 
Andelen ungdomar i Skövde som vill påverka är högre i år  jämfört med föregående 
Lupp-undersökning år 2011. Då svarade 44 % av högstadieungdomarna och 43 % av 
gymnasieungdomarna att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen.

DE SOM INTE VILL PÅVERKA
De som svarade att de inte vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen fick även 
svara på en fråga om varför de inte är intresserade. En hög andel, 62 %, svarar att de beror 
på att de inte är tillräckligt intresserade. Mer problematiskt är det att 28 % av gymnasie-
ungdomarna och 26 % av högstadieungdomarna (som inte vill påverka) anger att det beror 
på att de inte tror att det spelar någon roll. 

D4. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?
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E. Trygghet
I Skövdes barn- och ungdomspolitiska program är ett mål att skapa attraktiva boende- och 
livsmiljöer för barn och unga. I denna målbild konstateras det bland annat att kommunen 
behöver möjliggöra en trygg och meningsfull uppväxt för barn och unga.

Vad som framgår är att ungdomarna i Skövde generellt sett känner sig väldigt trygga. Det 
kan dock vara viktigt att arbeta vidare med att öka tryggheten på fritidsgårdarna och i 
kollektivtrafiken.

UTSATTHET FÖR HOT OCH BROTT
I tabellen  E1 redovisas andelen som svarat att de blivit utsatta för hot eller brott det 
senaste halvåret. Totalt har 15 % utsatts för hot, 13 % för stöld och 3 % har utsatts för 
misshandel det senaste halvåret. Killar på högstadiet har i större utsträckning blivit utsatta 
för hot, stöld och misshandel än övriga grupper. Vidare anger totalt sett 2 % att de utsatts 
för sexuellt våld eller utnyttjande. 

Andelen utsatta för olika typ av brott är i Skövde på en liknande nivå som i rikssnittet för 
Lupp 2015. 

UPPLEVELSER AV TRYGGHET
Ungdomarna fick ange hur trygga de upplever att de är på olika fysiska platser i 
kommunen. Svarsalternativet ”alltid” innefattar inga tvivel, medan svarsalternativen ”ofta” 
och ”sällan”, innefattar olika mån av tvivel kring hur trygg man känner sig. Diagrammet       
E2 till höger visar upplevd trygghet för ungdomar på gymnasiet samt högstadiet totalt.

Generellt kan man konstatera att ungdomarna känner sig väldigt trygga. Vad som framgår 
är att ungdomarna känner sig tryggast i hemmet och i bostadsområdet och känner sig 
minst trygga på fritidsgårdarna samt i kollektivtrafiken.

E1. Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av 
detta hänt dig? Andel ”ja”

hög/tjej hög/kille gym/tjej gym/kille

Någon har hotat mig 13% 19% 11% 15%

Någon har stulit från mig 9% 18% 9% 15%

Jag har blivit utsatt för misshandel 1% 6% 1% 3%

Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/
utnyttjande

3% 1% 4% 1%

E2. Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?
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E. Trygghet
MOBBNING OCH TRAKASSERIER

Frågan om utsatthet för mobbning rör kommunens målbild om att unga ska ha en trygg 
och meningsfull uppväxt samt attraktiva boende- och livsmiljöer. 

Det rekommenderas att kommunen fortsätter att arbeta med att motverka mobbning 
och trakasserier samt att främja trygghet för barn och unga överlag. 

Organisationen Friends konstaterar att barn och unga som mobbas presterar sämre i 
skolan och har en högre skolfrånvaro samt att mobbning är den vanligaste 
anledningen till att elever hoppar av gymnasiet1.

Vad som framgår är att 4 % av högstadieungdomarna och 2 % av gymnasieungdomarna 
svarar att de har blivit mobbade eller trakasserade under en längre period. Tjejer på 
högstadiet är i större utsträckning utsatta jämfört med de övriga grupperna. Totalt svarar 
29 % av högstadietjejerna att de blivit utsatta enstaka gånger eller en längre period det 
senaste halvåret. Det är en liknande andel utsatta i Skövde som i rikssnittet för Lupp 
2015. 

Vad som vidare framgår är att en hög andel av de utsatta uppger att det skett i skolmiljön. 
Bland unga på högstadiet som svarat att de utsatts för mobbning har 91 % angett att 
det skett i skolan. Motsvarande siffra på gymnasiet är 78 %. Den näst största andelen 
har blivit utsatta på internet eller i mobilen, både vad gäller gymnasiet och högstadiet. 
Ungefär var tredje person som blivit utsatta för mobbning har angett detta alternativ.

1 Friends 2015: Ett trygghetslyft för skolan

E3. Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller 
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F. Hälsa
I Lupp-enkäten ställs ett antal frågor om ungdomarnas hälsa. Att barn och unga mår 
bra är en viktig del i Skövdes barn- och ungdomspolitiska program som rör målet om 
en meningsfull och trygg uppväxt. Vad som framgår är att en stor andel av ungdomarna 
mår bra. Tjejerna mår dock inte lika bra som killarna, och tjejer anger även att de har mer 
problem med besvär som stress, nedstämdhet, huvudvärk och ont i magen. Att arbeta 
vidare med att främja ungas psykiska hälsa kan i kommunen komma att bli viktigt. 

SJÄLVSKATTAT HÄLSOTILLSTÅND
Självskattad hälsa innebär att individer ombeds att själva skatta sitt allmänna hälsotill-
stånd längs en på förhand definierad skala, dvs. ett subjektivt mått. Resultat av denna 
typ ifrågasätts ibland på grund av det subjektiva inslaget. Trots det har självskattad 
hälsa visat sig stämma väl överens med mer objektiva och medicinska mått på hälsa1. 
I Skövde framgår det att 84 % av högstadieungdomarna och 77 % av gymnasieungdo-
marna upplever att de har ett ganska bra eller mycket bra hälsotillstånd. Tjejer, både 
på högstadiet och gymnasiet, skattar sin hälsa sämre än killar. Speciellt på gymnasiet 
är skillnaden mellan könen väldigt stor, i synnerhet avseende andelen som skattar 
hälsan som ”mycket bra”.  Andelen som skattar sin hälsa bra har på högstadiet ökat från 
föregående års Lupp-mätning i Skövde (2011), medan andelen på gymnasiet är på samma 
nivå. 

PSYKISKA OCH SOMATISKA BESVÄR
De unga fick svara på frågor om hur ofta de upplever olika psykiska och somatiska besvär 
så som stress, värk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. En stor andel av ungdomarna 
upplever inte regelbundna besvär. I diagram F2 redovisas andelen ungdomar som har 
de listade besvären regelbundet, dvs. flera gånger i veckan eller oftare. I kommunen 
svarar totalt 40 % av högstadieungdomarna och 45 % av gymnasieungdomarna att de är 
stressade flera gånger i veckan eller oftare. Tjejer har i klart högre grad problem med regel-
bunden stress än killar. Även avseende övriga besvär, som huvudvärk, ont i magen och 
svårigheter med sömnen, framgår det att tjejer har mer besvär än de jämnåriga killarna. 

Vidare svarar 16 % på högstadiet och 23 % på gymnasiet att de känner sig nedstämda flera 
gånger i veckan eller i stort sett varje dag. Även här framgår det att tjejer i högre utsträck-
ning än killar svarat att de flera gånger i veckan eller oftare är nedstämda eller deppiga. 

1 Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013-2014
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G. Arbete
I Skövdes barn- och ungdomspolitiska program är ett mål att unga i kommunen ska ha 
god kännedom och erfarenhet av arbetslivet. Vad som generellt framgår men som inte är 
förvånande är att gymnasieungdomarna i Skövde hunnit få en starkare koppling till 
arbetslivet än högstadieungdomarna.

Att arbeta vidare med att fler ungdomar som vill ha ett sommarjobb får möjligheten till 
detta kan vara viktigt. Att främja och stimulera ungas företagande kan även vara en punkt 
att arbeta vidare med. 

SOMMARJOBB
Avseende sommarjobb hade 16 % av högstadieungdomarna ett jobb i somras. Andelen 
gymnasieungdomar som hade ett sommarjobb i somras är  klart högre, 69 %.  Vidare 
anger 7 % av högstadieungdomarna och 18 % av gymnasieungdomarna att de sökte ett 
sommarjobb med inte lyckades få ett. 

Andelen ungdomar med ett sommarjobb har minskat något jämfört med senaste Lupp-
resultatet i Skövde. Andelen som hade ett sommarjobb år 2011 var 22 % på högstadiet och 
72 % på gymnasiet. 

INSTÄLLNING TILL FÖRETAGANDE
Frågan om ungdomarna kan tänka sig att starta företag i framtiden ställdes i Lupp-
enkäten 16-19 år. När unga startar företag bidrar det till skapandet av jobb och är även en 
viktig tillväxtfaktor. Innovation och förnyelse är viktigt för företagandet i hela Sverige,  varpå 
det blir viktigt att tillvarata ungas idéer och perspektiv för att på så vis öka 
innovationskraften.1

I Skövde är 56 % av gymnasieungdomarna positiva till att starta företag i framtiden och 3 % 
svarar att de redan har ett företag. En högre andel killar än tjejer är positiva till eget företa-
gande medan tjejer i högre grad är osäkra och svarar ”vet inte”. 

1 Tillväxtverket 2013: Ungas attityder till företagande
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H. Framtid
I Lupp-enkäten ställs det frågor om hur ungdomarna ser på sin framtid.

FLYTT FRÅN KOMMUNEN
Ungdomarna fick svara på en fråga om det tror de kommer flytta från kommunen där 
de bor. Vad som framgår är att 31 % på högstadiet och en klart högre andel, 70 % på 
gymnasiet, tror att de kommer flytta. Tjejer på gymnasiet tror de kommer flytta i klart högre 
utsträckning än jämnåriga killar. 

Andelen unga på gymnasiet som tror de kommer flytta från kommunen har ökat sedan 
år 2011, då 62 % svarade att de ska flytta. På högstadiet är dock utvecklingen omvänd. År 
2011 svarade 41 % att de tror de kommer flytta, dvs. en högre andel sett till i år då 31 % 
svarar detsamma. 

DET BÄSTA MED SKÖVDE
I Lupp-enkäten ställdes en fråga om vad som är det bästa med att bo i kommunen, se 
diagram H5. 

48 % av ungdomarna på högstadiet och gymnasiet anger familj/släkt. 49 % av 
högstadieungdomarna och 48 % av gymnasieungdomarna anger kompisar eller partner. 
Därefter anger de unga fritidsintressen, att det är en bra miljö för barn att växa upp i samt 
närheten till naturen. 

Vad gäller killar på gymnasiet svarar 33 % att möjligheten till arbete är en av de bästa 
sakerna med att bo i kommunen, vilket är en klart högre andel sett till övriga grupper. 

H4. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?
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H. Framtid
FRAMTIDSTRO
En tydlig majoritet av ungdomarna i Skövde har en positiv framtidssyn. 

94 % totalt av ungdomarna på gymnasiet och högstadiet har svarat att de ser mycket 
eller ganska positivt på framtiden för sin egen del, se diagram H6.

H6. Hur ser du på framtiden?
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