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Förord 
 
Laholms kommun har för första gången genomfört Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitik) under hösten 2012. Denna enkät är ett steg i att implementera 
den plan för samverkan, dialog och inflytande med unga som kommunens fullmäktige fattade 
beslut om i juni 2011. En del av arbetet med ungdomars inflytande är att ha en god förståelse av 
deras verklighet. Planen har olika delar som beskriver hur kommunens politiker och tjänstemän 
ska kommunicera med unga för att öka inflytandet och delaktigheten samt för att fatta klokare 
beslut, framför allt inom områden som rör unga, men även i stort i kommunen.  
 
”Laholms kommun ska bli en av Sveriges bästa för barn och unga att växa upp och leva i.” Den 
visionen finns för det samverkansarbete som pågått i kommunen kring barn och unga sedan 
2009. Sedan 2013 är det även kommunfullmäktiges inriktningsmål för området barn och unga.  
Kommunstyrelsen leder arbetet och samverkan sker främst mellan barn- och ungdomsnämnden, 
socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter inom kommunen även om 
alla kommunens nämnder med verksamheter berörda. Externt samverkar kommunen bland annat 
med polisen och Region Halland. För att närma oss den visionen är resultatet av LUPP-enkäten 
viktigt att analysera. 
  
Att för första gången få en bred kunskap om ungdomars verklighet är spännande. Det är 
dessutom viktigt att göra något konkret av resultatet. Därför levererar denna rapport inte bara 
resultat utan också analys av resultatet, som har gjorts av såväl ungdomar som vuxna. I slutet av 
rapporten läggs ett antal förbättringsförslag fram som kommunstyrelsen ska ta ställning till. Det 
är en del av det konkreta som LUPP-enkäten ger Laholms kommun. Men en annan viktig del är 
det arbete som fortsätter när resultatet ska kommuniceras med olika berörda verksamheter där 
deras möjligheter att förändra och förbättra det dagliga arbetet är stort för att göra kommunen 
bättre för barn och unga. Det arbetet kommer att fortgå under året och förhoppningsvis pågå 
fram till 2016 då nästa LUPP-enkät ska genomföras i Laholms kommun. Då blir det ännu mer 
spännande eftersom vi då får se hur kommunen har förändrats för unga sedan förra gången.  
 
Välkommen att ta del av resultatet! 
 
Laholm 2013-02-25 
 
Thomas Jönsson  
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tack 
 
Det finns ett antal personer som har varit extra viktiga för att denna rapport skulle bli verklighet. 
Dessa är kontaktpersonerna på de olika skolorna som såg till att alla elever i årskurs 8 i 
grundskolan och i årskurs 2 på Osbecksgymnasiet fick ut enkäten och förstod den: Kerstin 
Hallenheim, Susanne Lundberg, Lars Nilsson, Anna Mayol och Roger Johansson på 
Lagaholmsskolan, Linda Ahlgren, Veingeskolan, Anneli Landberg och Casandra Hallberg, 
Våxtorpsskolan samt Daniel Fingal, Osbecksgymnasiet.  
  
Tack vare Leila Märt, som var praktikant på Laholms kommun, har arbetet med rapporten gått 
snabbare eftersom hon på ett föredömligt sätt plockade fram diagram och tabeller som har varit 
underlag för analysen av rapporten. 
 
I analysgruppen med ungdomar och elevhälsan har ett antal personer hjälp till att förstå resultatet 
och kommit med tolkningar av det som har lett fram till en bra analys och konkreta 
åtgärdsförslag: Elin Hultin och Ihab Habeeb från Lagaholmsskolan, Johan Sjögren och Kevin 
Hallengren Hindgren från Veingeskolan, Emilia Schölin och Malin Nilsson från Våxtorpsskolan 
samt Josephine Lindén Magnusson och Alexander Quint från Osbecksgymnasiet. Med i gruppen 
fanns också Veronica Stagh och Carita Nilsson från Elevhälsan.  
 
Ungdomsstyrelsen och framför allt Rikard Ambumsgård ska ha ett stort tack för stöd och hjälp, 
framför allt med hur man hanterar dataprogrammet w-luppen och arbetar med statistik. 
 
Sist men inte minst – ett stort tack till alla ni ungdomar som svarade på enkäten i höstas – tack 
vare er tid och seriositet i era svar har kommunen nu ett bra underlag att arbeta vidare med! 
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Sammanfattning 
 
LUPP-enkäten ger en allomfattande bild av ungdomarnas tillvaro i kommunen. Det som har 
framkommit i denna rapport är mestadels positivt men det finns också förbättringsområden. 
Majoriteten av ungdomarna vill inte påverka den kommunala politiken, och majoriteten tror 
heller inte att det spelar någon roll att de kommer med sina synpunkter. Däremot vill många 
påverka i skolan, framför allt hur man arbetar och skolmaten. I föreningslivet vill mer än hälften 
vara med och påverka. 
 
Det är en bra stämning i skolorna och ungdomarna trivs och känner sig trygga i stor utsträckning. 
Men det finns behov av förbättringsarbete. Det är inte många ungdomar som upplever att 
mobbning, sexuella trakasserier, våld och främlingsfientlighet är ett problem på skolan, relativt 
positiva resultat. Men det borde förstås inte finnas några ungdomar som känner sig mobbade, 
utfrysta eller trakasserade. Många vill påverka sin tillvaro i skolan och undervisningen, men 
upplever att de inte får påverka lika mycket som de skulle vilja.  
 
Att unga upplever sin hälsa som god är positivt. Men att många har återkommande besvär, som 
stress, ont i magen och svårt att sova på natten är ett problem för kommunen, både nu och i 
framtiden. Detta är inget unikt för Laholms kommun utan ett nationellt problem, där tjejer i 
gymnasieålder är de som mår sämst.  
  
LUPP-enkäten visar mycket bra resultat kring rökning med bara 2 procent som anger att de röker 
i årskurs 8. Resultaten kring alkohol överensstämmer med tidigare undersökningar gjorda i 
kommunen och stämmer ganska bra med riket, men det är ett problem att unga dricker 
överhuvudtaget och att 5 procent av ungdomarna i årskurs 8 får alkohol från sina föräldrar.  
 
Tryggheten bland unga är ganska god, men det är förhållandevis många som har blivit bestulna, 
hotade, utsatta för misshandel, sexuellt våld eller inte vågat gå ut (en fjärdedel i årskurs 8 och en 
tredjedel i årskurs 2 på gymnasiet). Att unga själva anger att de tycker politikerna i kommunen 
ska prioritera arbetet mot kriminalitet ger en tydlig signal till kommunen.  
 
Området kring fritid visar positiva resultat med många ungdomar som framförallt är aktiva i 
idrottsföreningar. Det finns ett behov av mötesplaster vilket stärker det initiativ som kommunen 
har tagit till att skapa ett aktivitetshus. 
 
Ungas intresse för företagsamhet är mycket positivt och även det faktum att så många av de 
svarande i årskurs 2 på gymnasiet har fått arbete via kommunen (46 procent). Detta stärker 
kommunens insatser och visar att det har varit rätt väg att gå. Tjejers intresse för företagande 
minskar med åldern och vad det kan bero på behöver kommunen undersöka. 
 
Ungas syn på sin egen framtid är god, med 86 procent som är positiva i årskurs 8 och 79 procent 
i årskurs 2 på gymnasiet. Många vill flytta från kommunen i framtiden. De som kan tänka sig att 
flytta tillbaka uppger att det beror på jobb och närhet till familj/vänner/partner. Kommunen 
behöver arbeta med tydliga strategier för att ta tillvara på de ungdomar som är här, de som vill 
vara kvar, och de som vill komma tillbaka.  
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Inledning  

Bakgrund 
Under hösten 2012 genomförde Laholms kommun ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning 
av ungdomspolitik) för första gången. Den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen har utvecklat 
Lupp-enkäten och starten var 2001. Enkäten innehåller ungefär 70 frågor om ungdomars syn på 
inflytande och demokrati, trivsel i skolan, fritidsaktiviteter, trygghet, hälsa, arbete och 
framtidsplaner. Kommunen har i ”Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga” 
fattat beslut om hur ungas inflytande i kommunen ska organiseras och ska genomföra enkäten 
vart tredje år. 
 
LUPP-enkäten är en självskattningsenkät vilket innebär att de svarande ska själva bedöma hur de 
känner eller vad de tycker och det är utifrån det som svaren ska tolkas. Ungdomarna har svarat 
utifrån sin självbild och det är viktigt att inte övertolka svaren. Detta har beaktats i analysen av 
materialet. Inga begrepp är definierade i enkäten (förutom funktionsnedsättning). Det är 
ungdomarnas individuella tolkningar av begrepp som mobbning, kränkt, hot och så vidare som 
gäller och det gör att olika personer tolkar olika.  
 
Vilken tidpunkt enkäten genomförts kan synas i en del av svaren. Framför allt i de öppna svaren 
kan utläsas vad som upptog den ”aktuella debatten” i tidningar och det folk diskuterade mest just 
då. Det gör inte svaren mindre intressanta men det är bra att ha med sig i tolkningen av resultatet.  

Målgrupp  
Undersökningsgruppen har varit samtliga elever i årskurs 8 vid kommunens 7-9-skolor samt 
gymnasieelever i årskurs 2 (oberoende vilken kommun de studerar i). Majoriteten av 
ungdomarna är födda i Sverige (91 procent i årskurs 8 och 94 procent i årskurs 2 på gymnasiet). 
Enligt ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet har 33 procent av deras föräldrar 
gymnasieutbildning eller motsvarande som sin högsta utbildning. Frågan ställdes bara till 
ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet.  
 
Enkäten har besvarats av 186 elever från årskurs 8 i Laholms kommun. Könsfördelningen är 
jämn med något fler tjejer (51 procent mot killar 48 procent, 1 procent annat). Av årskurs 2 på 
gymnasiet är det 206 ungdomar som har besvarat enkäten och även där är könsfördelningen jämn 
(51 procent tjejer, 48 procent killar och 1 procent annat kön). 54 procent av eleverna har 
studieförberedande inriktning i sitt gymnasieprogram, 44 procent har yrkesförberedande och 2 
procent annan inriktning i sitt gymnasieprogram. Fördelningen av svaren över bostadsområde är 
följande: 
Laholm/Mellby/Vallberga/Ränneslöv/Ysby        51 % 
Veinge/Lilla Tjärby/Genevad/Knäred 28 % 
Våxtorp/Hishult/Hasslöv/Skottorp/Skummeslöv 15 % 
Annat 5 % 
 
Anledningen till denna uppdelning är att skolorna har dessa upptagningsområden på 
grundskolan, Lagaholmsskolan, Veingeskolan och Våxtorpsskolan. 
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Ungdomar i särskolan har inte svarat på LUPP-undersökningen eftersom rektor bedömde att det 
var för många och för svåra frågor för dem. Intervjuer med ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 
på gymnasiet har genomförts men deras svar har inte inkluderats i rapporten dels eftersom 
frågorna skiljer sig åt för mycket från de i LUPP-enkäten och dels eftersom de var så få 
ungdomar.  

Metod och svarsfrekvens 
Undersökningsgruppen har alltså varit samtliga elever i årskurs 8 vid kommunens 7-9-skolor 
gymnasieelever i årskurs 2 (oberoende vilken kommun de studerar i). Ungdomarna besvarade 
den elektroniska enkäten klassvis under schemalagd skoltid med personal närvarande vid 
genomförandet. Ett undantag var de elever som går årskurs 2 på gymnasiet i annan kommun än 
Laholm och Halmstad, de fick en pappersenkät utskickad via posten. 
 
Svarsfrekvensen på skolorna har varit hög vilket gör att undersökningen är ett grundmaterial som 
statistiskt ger en bra förutsättning för att veta hur ungdomar i Laholms kommun upplever sin 
livssituation. Enkäten har gått ut till totalt 515 ungdomar bosatta i Laholms kommun. 392 
ungdomar har svarat på enkäten. Det ger en total svarsfrekvens på 76 procent. Fördelat på 
grupper ser svarsfrekvensen ut enligt följande: 

• Lagaholmsskolan 82 % 
• Veingeskolan  80 % 
• Våxtorpsskolan 80 % 
• Osbecksgymnasiet 94 % 
• Pappersenkäter 37 % 

 
Analysen har sedan gjorts av två grupper. I analysgrupp ungdom har det suttit två representanter 
från årskurs 8 på varje skola och två representanter från årskurs 2 på Osbecksgymnasiet samt två 
representanter från Elevhälsan. I analysgrupp vuxen har olika verksamheter varit med, barn- och 
ungdomsverksamheten, kultur- och utvecklingsverksamheten, räddningstjänsten, 
folkhälsoenheten och kommunledningskontoret. Ungdomssamordnaren har samordnat arbetet. 
Tjänstemannagruppen sållade materialet och tog fram tabeller och diagram samt skrev texter 
kring dem. Därefter har analysgrupp ungdom fått gå igenom materialet och komma med 
tolkningar av resultatet vid två tillfällen. Analysgrupp vuxen har sedan arbetat med analys, 
slutsatser och förbättringsförslag. 

Upplägg av rapporten 
Rapporten redovisar resultatet i de olika områden som LUPP-enkäten är strukturerad efter. Efter 
varje resultatpresentation följer en analys av resultatet. Efter analysen kommer önskemål och 
förslag från analysgrupp ungdom. Dessa förslag ska ses som tips och idéer som ungdomarna har 
kommit fram till för att kunna förbättra vardagen utifrån vad enkäten visar. Sist i rapporten finns 
förbättringsförslag presenterade som en följd av analysavsnitten efter varje område framtagna av 
analysgrupp vuxen. Resultatet i rapporten kan ge en samlad bild av hur vardagen ser ut för unga i 
Laholms kommun och kan vara till hjälp för alla som arbetar med ungdomsfrågor.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att statistik inte levererar exakta sanningar. Det är viktigt att läsa 
rapporten utifrån att det är tendenser som träder fram och inte hårda fakta.  
 
Killar och tjejer presentera var och för sig där analysgruppen vuxen har sett större skillnader och 
där det är statistisk säkert.  
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Politik, samhälle och inflytande 

Detta område redovisar ungdomarnas intresse av politik och samhällsfrågor men även hur de 
ser på sina möjligheter och deras vilja att påverka kommunal verksamhet. Ungdomarna har 
även fått berätta vad de tycker är viktigast för politikerna att prioritera. Där det har varit 
relevant har skillnader mellan tjejer och killar redovisats. 

Intresse av politik, samhällsfrågor och av vad som händer i andra länder 
 

Hur intresserad är du av följande? (Årskurs 8)
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När ungdomarna värderar vad man är mest intresserad av följande: politik, samhällsfrågor och 
vad som händer i andra länder anger både ungdomar i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet att 
man är mest intresserade av vad som händer i andra länder. 69 procent av ungdomarna i årskurs 
8 anger att man är mycket eller ganska intresserade av detta område och 51 procent av 
ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet. 40 procent av de i årskurs 8 och 47 procent av de i årskurs 
2 på gymnasiet är mycket eller ganska intresserade av samhällsfrågor. 78 procent av ungdomarna 
i årskurs 8 och 74 procent av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de inte är särskilt 
intresserade eller inte alls intresserade av politik.  

Hur intresserad är du av följande? (Årskurs 2 på gymnasiet)
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Skillnader mellan tjejer och killar 
En betydligt större andel av tjejer i årskurs 8 anger att de är mycket eller ganska intresserade av 
alla områden jämfört med killarna. Ett liknande resultat finns även i årskurs 2 på gymnasiet där 
tjejerna är betydligt mer intresserade av samhällsfrågor och vad som händer i andra länder 
jämfört med killarna. Däremot är killarna på gymnasiet mer intresserade av politik än tjejerna.  

Ungdomars vilja att träffa en politiker  
Cirka 20 procent av ungdomarna i både årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet vill träffa en 
politiker. Något fler uppger att de inte vill träffa en politiker, ännu fler vet inte om de vill träffa 
en politiker.  
 

Skulle du vilja träffa politiker i kommunen?
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Ungdomars aktivitet  
När ungdomarna får värdera om de det senaste året gjort eller kan tänka sig att göra något av 
följande: skriva insändare, ta kontakt med politiker, lämna medborgarförslag till kommunen, 
delta i bojkotter eller demonstrationer eller chatta/debattera/blogga om samhällsfrågor uppger 
fler i årskurs 2 på gymnasiet än i årskurs 8 att man har gjort något av alternativen. En stor andel i 
båda årskurserna anger att de inte har gjort något men kan tänka sig att göra det. En väldigt stor 
andel av ungdomarna i båda årskurserna anger att de aldrig skulle göra något av alternativen.  

Har du någon gång det senaste året gjort något av följande, eller kan du tänka dig att göra det? (Årskurs 
8)
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”Jag vill påverka skolan 

framför allt eftersom 
nedsnålningarna drabbar 

alltid någon och i detta fall 
våran framtid. : ( 

 
Ungdom i årskurs 8 som svar på 

frågan om vad du vill påverka 
 

 
 

Har du någon gång det senaste året gjort något av följande, eller kan du tänka dig att göra 
det?(Årskurs 2 på gymnasiet)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Skriva insändare

Ta kontakt med någon politiker

Lämna medborgarförslag till kommunen

Delta i bojkotter

Delta i demostrationer

Chatta/debattera/blogga om samhällsfrågor/politik på nätet

Det skulle jag aldrig
göra

Det har jag inte gjort,
men kan tänka mig att
göra

Det har jag gjort

 

Ungdomars intresse av att påverka kommunens verksamhet 
Ungdomarna har fått svara på frågor om de tycker att de kan påverka om de vill vara med och 
påverka frågor som rör kommunen. Exempel på verksamheter är förskola, skola, kultur- och 
fritidsaktiviteter och stads- och bostadsplanering.  
 
Majoriteten av alla svarande ungdomar, ca 60 procent, tror att de har ganska små eller mycket 
små möjligheter att framföra sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.  

Ungdomar som vill vara med och påverka 
Ungdomar i årskurs 8 (46 procent) vill i högre utsträckning vara med och påverka frågor som rör 
kommunen de bor i än ungdomar årskurs 2 på gymnasiet (39 procent). Övriga uppger att de inte 
vill vara med och påverka. I båda årskurserna vill tjejerna i högre utsträckning vara med och 
påverka.  
 

Det som ungdomarna i årskurs 8 vill vara med och påverka 
är (öppna svar):  

• Skolmat 
• Skola  
• Fritid, fler ställen att vara på 

 
Det som ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet vill vara med 
och påverka är (öppna svar):  
• Skola/utbildning 
• Arbete mot kriminalitet/arbete mot främlingsfientlighet    
och rasism 
• Aktiviteter/mötesplatser för unga 

Ungdomar som inte vill vara med och påverka 
Av ungdomarna i årskurs 8 anger 54 procent att de inte vill vara med och påverka, motsvarande 
resultat i årskurs 2 på gymnasiet är 61 procent.  
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”Kommunen i allmänhet 
borde bli bättre. Laholms 
kommun är nog en av de 
sämre kommunerna i 
Sverige, främst p.g.a. 
dåliga politiker.” 
 

Ungdom i årskurs 8 som svar 
på frågan om det finns något 

mer som din kommun ska veta 
för att förbättra för unga 

 

Av dem som uppger att de inte vill vara med och påverka anger 57 procent av ungdomarna i 
årskurs 8 och 48 procent i årskurs 2 på gymnasiet att de inte är tillräckligt intresserade. 36 
procent i årskurs 8 och 28 procent i årskurs 2 på gymnasiet anger att de kan för lite om hur man 
gör och 35 procent i årskurs 8 och 28 procent i årskurs 2 på gymnasiet tror inte att det spelar 
någon roll för dem som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall.  
 
Att fler inte vill vara med och påverka frågor som rör kommunen beror på litet intresse, att de 
inte vet hur man gör och att de inte tror att de som bestämmer lyssnar. 

Om du vill påverka något i din kommun – vart 
vänder du dig då? 
Om ungdomarna skulle vilja påverka något i kommunen 
anger både ungdomarna i årskurs 8 och årskurs 2 på 
gymnasiet att de främst skulle vända sig till någon som de 
känner. Lika stora andelar av ungdomarna anger att de 
vänder sig till ett politiskt parti som att de använder sig av 
Internet/sociala medier när de vill påverka något i 
kommunen.  
 
En hög andel bland både ungdomarna i årskurs 8 och 
ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet anger att de inte vet 
var de ska vända sig om de vill påverka något i sin kommun.  
 

Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Annat

Förening eller organisation

Vill inte påverka

Någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med
inflytande (till exempel ungdomsråd eller

Tjänstemän eller politiker

Politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund

Internet/sociala medier, till exempel Facebook

Någon jag känner

Vet inte

Årskurs 8

Årskurs 2 på gymnasiet

 

Viktigast för politikerna att satsa på enligt ungdomarna  
När ungdomarna fick välja ut fyra saker som är viktigast för politikerna att satsa på anger både 
ungdomarna i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet att skolan och arbete mot kriminalitet är 
viktigast.  

• Skola (årskurs 8, 54 procent, årskurs 2 på gymnasiet 55 procent) 
• Arbete mot kriminalitet (årskurs 8, 51 procent, årskurs 2 på gymnasiet 54 procent) 

 
Ungdomar i årskurs 8 anger även:  

• Idrottsanläggningar (32 procent) 
• Arbete för att minska användandet av alkohol och droger (29 procent) 
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”Allt som har med ungdomar att 
göra. Som det är nu får man bara ta 
saker som dom kommer. Tycker att 
vi borde få vara med och påverka 

om till exempel vilka datorer vi ska 
ha och vad vi ska göra på fritiden. I 
stort sätt allt som rör oss ungdomar 

och vår fritid och skolgång.” 
 

Ungdom i årskurs 8 som svar på frågan 
”Vad vill du påverka?” 

 

”Hur vuxna ser på 
ungdomar och våra 

åsikter.” 
 

Ungdom i årskurs 2 på 
gymnasiet som svar på frågan 

”Vad vill du påverka?” 

Ungdomar i årskurs 2 gymnasiet även: 
• Kollektivtrafik (31 procent) 
• Hälsa (24 procent) 

 
32 procent av ungdomarna i årskurs 8 anser att idrottsanläggningar är viktigt jämfört med 22 
procent av de i årskurs 2 på gymnasiet. Ungdomarna i årskurs 8 anser att arbete med att minska 
användandet av alkohol och droger är angeläget (29 procent) och ungdomarna i årskurs 2 på 
gymnasiet anser inte att detta område är lika prioriterat (18 procent). Kollektivtrafiken lyfts fram 
av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet som ett viktigt område att prioritera (31 procent), 
ungdomarna i årskurs 8 anser inte det är lika viktigt (6 procent).  
 
De öppna svaren bekräftar bilden av att skola och arbete mot kriminalitet är de viktigaste 
områdena som man vill vara med och påverka.  
 

Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor. Vad är viktigast att satsa 
på?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Arbete för integration

Pengar till kultur
Barnomsorg

Pengar till föreningar

Arbete för jämställdhet
Gator, vägar och cykelbanor

Motverka diskriminering av olika grupper i samhället

Bostäder
Arbete för miljön

Arbete för att minska användandet av alkohol och droger

Ställen där ungdomar kan träffas
Äldreomsorg

Idrottsanläggningar

Arbete mot främlingsfientlighet och rasism
Hälsa

Kollektivtrafik, till exempel bussar och tåg

Arbete mot kriminalitet
Skola

Årskurs 8

Årskurs 2 på gymnasiet 
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Kanske tänka mer som en 
”ung” i samhället. Kanske att 
man försöker göra det som är 
dötrist i skolan eller som man 
läser om i tidningen – politik, 
ekonomi, miljö etc. – att man 
förenklar det. Så vi/jag tycker 
det verkar roligt/intressant.” 
 

Ungdom i årskurs 2 på gymnasiet 
som svar på annat som kommunen 
ska göra för att bli bättre för unga.   

 

Analys av området Politik, samhälle och inflytande 
Gemensamt för ungdomar i Laholm och ungdomar i riket är att flest ungdomar är intresserade av 
vad som händer i andra länder. I LUPP-enkäten svarar 69 procent av ungdomarna i årskurs 8 och 
51 procent av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet att de är intresserade av utrikespolitik 
jämfört med 64 procent av ungdomarna i rapporten Ung Idag 2012.1  
 

I LUPP-enkäten har 40 procent i årskurs 8 och 47 
procent i årskurs 2 på gymnasiet svarat att de är 
mycket eller ganska intresserade av 
samhällsfrågor, vilket kan jämföras med 57 
procent i riket. 22 procent av ungdomarna i 
årskurs 8 och 26 procent av ungdomarna i årskurs 
2 på gymnasiet uppger att de är intresserade av 
politik, att jämföra med 38 procent i riket2.  
 
Laholmsungdomarna ligger lägre i jämförelse med 
riket vilket kan kopplas ihop med frågan om man 

vill vara med och påverka. Inom detta område är det tydligt att majoriteten av ungdomarna inte 
vill vara med och påverka kommunens arbete. Anledningarna de uppger är att de inte är 
tillräckligt intresserade, att de kan för lite samt att de inte tror att det spelar någon roll.  
 
Enligt analysgrupp ungdom kan detta bero på att 
kommunens arbete är för abstrakt och för långt borta 
från deras egen vardag. Dessutom kan det vara många 
som inte vet vad som görs och beslutas. Den höga 
medelåldern i kommunens beslutande organ samt i 
kommunen som helhet kan vara en bidragande orsak till 
att ungdomar känner att kommunens arbete inte rör dem. 
En annan anledning kan vara att man är nöjd eftersom 
det framför allt är vid missnöje som man vill påverka 
kommunens arbete.  
 
Under analyserna av områdena skola respektive fritid 
kommer paralleller att dras till intresset av att påverka.  
 
Jämför man med resultaten från kommunens 
medborgarundersökning är invånarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande på en 
lägre nivå än andra kommuner i undersökningen liksom jämfört med andra områden i 
undersökningen. 3 
 
I World value survey4 finns tendenser bland äldre unga att de inte anser att demokrati är lika 
viktigt som andra åldersgrupper. Andelen av de unga mellan 18 och 29 år som anser det vara 

                                                 
1 Ungdomsstyrelsens Ung idag 2012, Kapitel: Inflytande och representation, indikator 52 
2 Ungdomsstyrelsens Ung idag 2012, Kapitel: Inflytande och representation, indikator 52 
3 Medborgarundersökning, 2011 genomförd av Statistiska Centralbyrån (SCB), svarande var mellan 18-84 år 
4 Denna studie består av 250 frågor, och görs i länder över hela världen sedan 1981. I Sverige är det 1200 personer 
som deltagit i studien. 
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viktigt att leva i ett land som styrs demokratiskt är 81 procent. Detta är lägre än för 
åldersgruppen 30-49 år (94 %) samt åldersgruppen 50+ (98 %). Samma åldersgrupp är i högre 
grad positiva än de övriga till en stark ledare. Även expertstyre och militärstyre är mer accepterat 
bland de unga. 86 procent anser att demokrati är ganska eller mycket bra bland 18-29 medan de 
andra åldersgrupperna ligger på siffror nära 100 procent. Detta visar att det är oerhört viktigt att 
unga tidigt får en möjlighet att vara del av det demokratiska systemet och få möjlighet till 
inflytande tidigt.5  
 
Ungdomarna har svarat att de 
tycker att politikerna ska satsa 
skola och arbete mot 
kriminalitet. Att skolan hamnar 
först är inte förvånande medan 
den andra frågan är mer 
överraskande. Det som bör tas 
hänsyn till är att när LUPP-
enkäten genomfördes skedde 
många inbrott i kommunen, det 
skrevs i tidningarna om det och 
det pratades om kriminalitet. 
Trots detta menar analysgrupp 
ungdom att det diskuteras mycket om brott bland unga vid alla tider, både i årskurs 8 och i 
årskurs 2 på gymnasiet. Det handlar dels om de som själva har blivit utsatta och dels om att 
berättelser från andra som har blivit utsatta. Detta leder till slutsatsen att det är viktigt att arbeta 
med ungdomars trygghet.  
 
Medborgarundersökningen som kommunen genomförde 2011 visar inom området trygghet att 
det är hur trygg och säker man känner sig mot inbrott i hemmet som har ett lågt resultat, vilket 
stärker resultaten i LUPP-enkäten.6  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011 om ”Plan för dialog, samverkan och inflytande med barn 
och unga”. I den finns åtgärder föreslagna för att stärka ungas inflytande, men dessa behöver 
implementeras.  

Önskemål och förslag från analysgrupp ungdom: 
• Att ungdomar genom skolan har mer kontakt med kommunen, exempelvis genom 

studiebesök till stadshuset. Det kan leda till att intresset för lokalpolitiken ökar. 
 
• För att intresset för kommunen verksamheter ska öka behöver kommunen vara synlig i 

social medier, exempelvis Facebook.  
 

• Att kommunens nämnder kan använda sig av ungdomar direkt i det politiska arbetet på 
olika sätt (unga fokusgrupper, unga som kommer till nämnd och svarar på frågor, 
dialogkafé med ungdomar, ungdomschat om en viss fråga med mera). 

                                                 
5 Tabellrapport av World Value Survey 2011, Staffan I. Lindberg och Richard Svensson. Denna studie består av 250 
frågor, och görs i länder över hela världen sedan 1981. I Sverige är det 1200 personer som deltagit i studien.  
6 Tabellrapport av World Value Survey 2011, Staffan I. Lindberg och Richard Svensson. Denna studie består av 250 
frågor, och görs i länder över hela världen sedan 1981. I Sverige är det 1200 personer som deltagit i studien. 
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Skola 

Detta område redogör för ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av skolan – den miljö de 
befinner sig mest i. De har fått svara på frågor om bland annat stämningen i skolan, utsatthet, 
våld och mobbning, möjligheterna att påverka. Under detta område har eleverna i årskurs 8 och 
ungdomar i årskurs 2 på Osbecksgymnasiet svarat. De ungdomar folkbokförda Laholms 
kommun som går på kommunal skola i Halmstad kommun har gjort LUPP-enkäten i Halmstad. 
Deras svar finns inte med i denna del, utan redovisas i Halmstads kommuns rapport. Samma sak 
gäller för ungdomar i Laholms kommun som går på annan skola i en annan kommun och har 
svarat på enkäten via brev.  

Stämningen i skolan 
Resultatet är generellt positivt för hur ungdomarna upplever stämningen i skolan. I årskurs 8 
tycker 70 procent att det är bra stämning i skolan.  I årskurs 2 på gymnasiet tycker 81 procent av 
ungdomarna att det är bra stämning i skolan.  

 

Ungdomars syn på mobbning  
I årskurs 8 anser 13 procent att mobbning är ett problem i skolan, vilket innebär 24 personer. 
Hälften av de svarande anser att skolan agerar om en elev mobbar en annan elev, men det är ändå 
många som inte vet eller tycker att skolan inte agerar. Både det faktum att det är 13 procent som 
anser att det är ett problem generellt och att en hel del inte vet hur det ser ut tyder på att skolorna 
behöver arbeta vidare i sitt värdegrundsarbete.     
 
Av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet är det 2 procent som anger att mobbning är ett 
problem, medan 37 procent inte vet om skolan agerar när en elev mobbar en annan elev. Under 
avsnittet om hälsa kan man se svaren på om ungdomarna upplever att de själva har blivit 
mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. 

Ungdomars bild av främlingsfientlighet  
I årskurs 2 på gymnasiet har 12 procent svarat ja på påståendet ”Främlingsfientlighet är ett 
problem på skolan”. 34 procent har svarat att de inte vet. Motsvarande siffra i årskurs 8 är 7,1 
procent och 43 procent uppger att de inte vet. Detta är en fråga som har diskuterats av 
kommunens Ungdomsforum de senaste åren men i enkäten är det få som har uppgett detta som 
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en viktig fråga för kommunen i de öppna svaren. Däremot finns det vissa främlingsfientliga 
kommentarer enkätens sista fråga: ”Finns det, utöver de frågor som du nu har svarat på, något 
mer som din kommun borde veta för att kunna göra kommunen bättre för unga.” Exempelvis har 
unga i båda åldersgrupperna kommenterat att de vill att kommunen tar in färre invandrare. 
Samtidigt finns det synpunkter att kommunen ska arbeta mer för att minska främlingsfientlighet 
och rasism, att alla behöver vara med och välkomna de ensamkommande flyktingbarnen och 
liknande kommentarer.  
 
 
 
 
 
 
 
Viktigt att komma ihåg är att LUPP-enkäten genomfördes i höstas då diskussionen om 
ensamkommande flyktingbarn var stor i media och hos kommuninvånarna, vilket kan ha fört upp 
frågan ytterligare i svaren från ungdomarna.  

Ungdomars svar kring frågor om trakasserier, respekt, kränkningar och 
våld  
Det var 6 procent av ungdomarna i årskurs 8 som ansåg att sexuella trakasserier är ett problem på 
skolan. I årskurs 2 på gymnasiet var det 1 procent som svarade att sexuella trakasserier är ett 
problem på skolan. I årskurs 8 var det 43 procent och i årskurs 2 på gymnasiet var det 41 procent 
som svarade att de inte vet om det förekommer sexuella trakasserier eller ej. 
 
På påståendet ”Elever och lärare bemöter varandra med respekt” svarade 75 procent av 
ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet att detta påstående stämmer. I årskurs 8 var siffran 
förhållandevis hög med 64 procent. 
 
På frågan ”Skolan agerar om en lärare kränker en elev” svarar 35 procent av ungdomarna i 
årskurs 8 att det inte vet hur det är med denna fråga, och 31 procent av ungdomarna i årskurs 2 
på gymnasiet har svarat på samma sätt.  
 
 

 

”Minska segregationen! Stäng inte dörren, utan 
lyssna på oss när vi har något att säga!” 
 

Ungdom i årskurs 2 på gymnasiet som svar på annat som 
kommunen ska göra för att bli bättre för unga.   
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”Koka potatisarna 
istället för att ånga 
dom!” 
 
Ungdom i årskurs 8 som svar 
på frågan om det finns något 

mer som din kommun ska 
veta för att förbättra för unga 
 

När det gäller våld har 10 procent i årskurs 8 uppgett att våld är ett problem på skolan. 7 procent 
i årskurs 2 på gymnasiet uppgett att våld är ett problem på skolan. Det är för få personer för att 
kunna se hur många tjejer respektive killar som har svarat vad.  

Mest och minst nöjda med i skolan 
Ungdomarna har fått svara på ett antal påstående om vad de är mest nöjda med på skolan. Där 
ser man generellt att de är mest positiva till lärarna och undervisningen i båda åldersgrupperna.  

Datorer och skolmat 
I årskurs 8 är ungdomarna ganska nöjda eller mycket nöjda med: 

• Lärarna (78 procent) 
• Undervisningen (76 procent) 
• Skolbiblioteket (68 procent) 
• Extra hjälp och stöd (64 procent) 
• Skolmiljön (63 procent) 
• Skolhälsovården (56 procent) 

 
I årskurs 8 är ungdomarna minst nöjda med: 

• Tillgången till datorer (43 procent) 
• Skolmaten (26 procent) 

 
I årskurs 2 på gymnasiet tycker ungdomarna att: 

• Tillgången till datorer är bra (61 procent) 
• Skolbiblioteket är bra (65 procent).  

Ungdomars möjligheter till inflytande 
När det gäller inflytandefrågorna är 41 procent i årskurs 8 som inte vet om de har fått veta vad de 
ska ha inflytande över. Fler tycker att skolan uppmuntrar elever att aktivt medverka i klassråd 
och elevråd. 60 procent tycker att elevrådet tas på allvar. Liknande tendenser kan ses i årskurs 2 
på gymnasiet, då fler än hälften anser att skolan uppmuntrar till att aktivt medverka i klassråd 
samt elevråd och 52 procent anser att elevrådet tas på allvar. Färre ungdomar vet på en 
individnivå vilket inflytande de har. Ungdomarna upplever generellt att elevrådet tas på allvar 
och lyssnas på av personalen i skolan.  
Hur mycket VILL du som elev vara med och bestämma om respektive hur mycket FÅR du 
som elev vara med och bestämma om? (Årskurs 8) 

 Vill påverka Får påverka 

Hur ni ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete 81 % 44 % 

Vad du får lära dig 76 % 35 % 

Läxorna 75 % 30 % 

Skolmaten 72 % 21 % 

Skolmiljön inne 71 % 35 % 

Schemat 70 % 18 % 

Proven 65 % 29 % 

Skolmiljön ute 64 % 20 % 

Vilka böcker/läromedel ni ska ha 63 % 23 % 

Reglerna i skolan 59 % 29 % 
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I årskurs 8 vill ungdomarna i hög utsträckning vara med och påverka saker i skolan, men det är 
en stor skillnad på vad man upplever att man vill påverka och vad man får påverka. Det 
ungdomarna mest vill påverka är vad man får lära sig, hur man ska arbeta, läxorna och 
skolmaten. Det man minst får påverka är skolmiljön ute, skolmaten och schemat.  
 
De flesta ovanstående frågor styrs av läroplan och skollag som säger att eleverna ska få vara med 
och bestämma. 
 
I årskurs 2 på gymnasiet är det liknande resultat. Ungdomarna vill generellt vara med och besluta 
mer än vad man får. Det man mest vill påverka är vad man får lära sig, hur man ska arbeta, 
läxorna, proven, skolmaten och schemat. Det man minst får påverka är skolmaten och schemat.  
 
Hur mycket VILL du som elev vara med och bestämma om respektive hur mycket FÅR du 
vara med och bestämma om? (Årskurs 2 på gymnasiet) 

 Vill påverka Får påverka 

Hur ni ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete 89 % 71 % 

Proven 85 % 50 % 

Läxorna 84 % 43 % 

Schemat  80 % 23 % 

Vad du får lära dig 78 % 53 % 

Skolmaten 75 % 17 % 

Skolmiljön inne 72 % 31 % 

Vilka böcker/läromedel ni ska ha 68 % 28 % 

Reglerna i skolan 67 % 29 % 

Skolmiljön ute 61 % 25 % 
 
Intresset för att vara med och påverka sin vardag är relativt stort bland ungdomar i båda 
åldersgrupperna.  
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Analys av området Skola 
Detta område handlar om två huvuddelar, den ena om stämningen i skolan och den andra om 
möjligheterna till inflytande. 

Stämningen i skolan 
Barn- och ungdomsnämnden gör årligen egna enkäter och där finns frågor att jämföra med 
LUPP-enkäten som har med skolan att göra. I enkäten för 2012 i årskurs 7-9 svarade 62 procent 
”stämmer helt och hållet” på frågan om de känner sig trygga i skolan, och 34 procent svarade att 
det ”stämmer ganska bra” vilket kan jämföras med resultatet, att 70 procent tycker att det är en 
bra stämning i skolan i LUPP-enkäten.7 På Osbecksgymnasiet gjordes en utvärdering av hur 
eleverna upplever sin skola under våren 2012. 95 procent anser att skolan är en trygg arbetsplats 
på Osbecksgymnasiet vilket kan jämföras med resultatet från Lupp enkäten.8 Det är inte helt 
jämförbara frågor eftersom ”stämningen i skolan” och ”trygghet i skolan” inte är samma sak, 
men det visar på en tendens.  
 

I LUPP-enkäten är det många som anger att de inte vet 
om det förekommer sexuella trakasserier. Liknande svar 
finns kring om skolan agerar om en lärare kränker en 
elev. Beror detta på att ungdomarna inte vet vad de 
vänder sig eller beror det på att det inte har inträffat? 
Det kan också handla om att ungdomarna inte vet vad 
sexuella trakasserier är. Enligt analysgrupp ungdom ser 
det olika ut på skolorna, vissa tycker att skolans 
likabehandlingsarbete är mycket tydligt och att de vet 
vart de ska vända sig medan andra inte ser arbetet. Det 
betyder att skolorna måste bli bättre på att tydliggöra 

sitt arbete, som är en del av skollagen.9 Även om siffrorna för mobbning och trakasserier inte är 
höga är det alltid ett problem att det existerar och man bör också ha i åtanke att det kan finnas 
mörkertal kring detta område.  
 
På Osbecksgymnasiet gjordes en utvärdering av hur eleverna upplever sin skola under våren 
2012. Där anger nästan 77 procent att de har fått diskutera Likabehandlingsplanen, vilket 
motsäger LUPP-enkätens resultat att man inte vet om hur det ser ut på skolan med sexuella 
trakasserier, våld, mobbning och om en lärare kränker en elev.10  
 
På frågan om våld är ett problem i skolan har 10 procent i årskurs 8 svarat att det stämmer bra 
eller ganska bra. Det är fler killar än tjejer som svarat detta. Det är liksom mobbning inte höga 
siffror men har man i åtanke att det finns mörkertal samt kopplar ihop denna del med hur många 
som har blivit utsatta för hot eller blivit misshandlade under avsnittet Trygghet visar det att det är 
ett problem att arbeta vidare med. Siffrorna är ungefär samma bland ungdomar i hela landet som 

                                                 
7 Barn- och ungdomsnämndens elevenkät 2012, åk 7-9 
8 Osbecksgymnasiets utvärdering vårterminen 2012 
9 Vad gäller kränkande behandling regleras detta i skollagen 6 kap. (Gäller även för gymnasiet) 

”6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.” 
10 Osbecksgymnasiets utvärdering vårterminen 2012 
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har svarat på LUPP-enkäten 2012 (10,9 procent av ungdomar i åk 7-9 har varat att våld är ett 
problem i skolan).  
 
7,1 procent i årskurs 8 uppger att främlingsfientlighet är ett problem på skolan jämfört med 12 
procent på Osbecksgymnasiet. Det finns få siffror att jämföra detta med. Men den grupp i 
Sverige som har uttalat främlingsfientliga åsikter är liten, mellan fem och tio procent (alla 
medborgare), enligt rapporten Främlingsfienden inom oss. Men många är osäkra och är varken 
positiva eller negativa, vilket kan upplevas som främlingsfientlighet för vissa. Rapporten skriver 
vidare att med utbildning ökar toleransen.11  
 
Analysgruppen ungdom menar att det är segregerat på skolorna, det vill säga att nyanlända 
invandrare umgås för sig och svenskfödda ungdomarna umgås för sig.  

Inflytandemöjligheter 
Om man jämför resultatet från denna del med området ”Politik, samhälle och inflytande” är det 
tydligt att ungdomarna är mer intresserade av att påverka i skolan än i kommunen i stort. I 
avsnittet ”Politik, samhälle och inflytande” svarade 60 procent av ungdomarna att de inte vill 
påverka kommunen, medan resultatet i detta avsnitt visar att cirka 60 procent eller fler ungdomar 
vill påverka inom alla områden. 
 
Anledningen till att så många fler vill påverka i skolan är att det är deras närmiljö, menar 
analysgrupp ungdom. Dessutom finns det fungerande strukturer på de flesta skolor vilket gör att 
man har större tilltro till att det går att påverka, eftersom man själv eller ens jämnåriga är med 
direkt i processen.  
 
När det gäller vad man är nöjd med är det viktigt att här påpeka att ungdomarna i årskurs 8 ännu 
inte hade fått sina datorer som de väntade på i projektet ”En till en”. Förhoppningsvis är de mer 
nöjda med tillgången till datorer idag.  

Skolmaten 
I barn- och ungdomsnämndens enkät från 2012 (årskurs 7-9) 
svarade 49 procent att de inte var nöjda med skolmaten, vilket 
stärker bilden vi får i LUPP-enkäten. I den lokalt utformade 
enkäten ställs fler frågor om hur maten smakar, om man är nöjd 
med kökspersonalen samt om man trivs i matsalen, vilket ger en 
mer komplett bild av skolmatsproblematiken. Det är inte bara 
maten i sig som är problemet utan hur stämningen upplevs i 
matsalarna. 12 Ungdomarna i årskurs 2 på Osbecksgymnasiet är 
mer nöjda med skolmaten än i årskurs 8 men det är en 
förhållandevis låg procent jämfört med andra områden (36 
procent).  

Inflytande reglerat av skollagen och läroplaner 
Det är ett lagkrav att ha elevinflytande och skrivningen om inflytande har stärkts i den nya 
skollagen. I skollagen följande gällande elevers inflytande:  

                                                 
11 Främlingsfienden inom oss Statens Offentliga Utredningar SOU 2012:74 
12 Barn- och ungdomsnämndens elevenkät 2012 

”Kanske bättre skolmat. 
Inte så gammaldags. 
Det är ju typ sånt som 
mormor åt på sin tid. 
Mindre potatis.” 

Ungdom i årskurs 8 som svar 
på frågan om vad du vill 

påverka 
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"Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 
Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder 
och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 
ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete 
med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.13  
 
I barn- och ungdomsnämndens enkät från 2012 ställdes frågan om eleverna i årskurs 7-9 
upplever att deras lärare tar deras åsikter på allvar. 29 procent angav att detta stämde helt och 
hållet, medan 56,5 procent angav att det stämmer ganska bra. Cirka 10 procent (75 personer) 
angav att det stämde ganska eller mycket dåligt. En del angav som i frågorna i LUPP-enkäten om 
inflytande att de inte visste.14 Inflytande är en del av skollagen och därför är det viktigt att 
skolorna informerar eleverna om vilka möjligheter de har till inflytande samt att de får de 
inflytande som de ska ha. I tabellerna sist i resultatavsnittet är det stora skillnader mellan hur 
ungdomarna upplever att de vill vara med och bestämma mot vad de får vara med och bestämma. 
Exempelvis anser 81 procent i årskurs 8 att de vill påverka arbetsformerna medan 44 procent 
anser att de får påverka det. I en del frågor kan inte ungdomarna vara med och bestämma av 
praktiska skäl, och i en del frågor kan ungdomarna ha varit med och påverkat men inte fått 
bestämma. Men det finns en utvecklingspotential.  
 

Inflytandet ska dels genomsyra verksamheten i 
stort och dels organiseras i forum. Skolan har en 
viktig roll i att få ungdomarna att förstå demokrati 
och lära sig leva i ett demokratiskt samhälle samt 
ta eget ansvar. I Läroplanen för grundskola, 
förskola och fritidshem 2011 kan man läsa: 
”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 
arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras 
förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att 
delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman 
och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga 
att utöva inflytande och ta ansvar.”15 
 
Därför är det ett problem när resultatet visar att en 
del ungdomar inte vet hur de kan utöva inflytande 
över undervisningen. Hur organisationen av 

elevinflytandet ser ut är inte lagstadgat men att det ska finnas forum för inflytande är det.  
"Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, 
eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är 
viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och 
vårdnadshavarna. Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska 
barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska 
behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektorn och 

                                                 
13 Skollagen 4 kap.  9 § 
14 Ibid. 
15 Läroplan grundkola, förskola och fritidshem 2011, kap. 1 Skolans värdegrund och uppdrag 

”Jag vill kunna påverka frågor om 
skola och arbetsplats på grund av 
att det läggs för lite pengar på vår 
utbildning. Jag är riktigt arg på 
grund av att flera av våra lärare 
har avskedats, och några av våra 
kurser vi skulle ha läst har blivit 
inställda. Det betyder alltså att vi 
har blivit lovade en utbildning av 
Halmstad kommun som vi inte får, 
för ni vill inte satsa pengar på de 
kommunala skolorna. Jag känner 
mig grundlurad.” 

Ungdom i årskurs 2 på gymnasiet som svar 
på frågan ”Vad vill du påverka?” 
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15 valda repr. 
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FORUM 

POLITISK 
BEHANDLING Respektive 

klassföreståndare 

Rektor 
Kommunfullmäktiges 

ordförande 

Ansvariga för olika delar av ungdomsinflytande 

förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att 
informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs."16 
 
Det är intressant att fler anser att skolan aktivt uppmuntrar elever till att medverka klassråd samt 
elevråd och att elevrådet tas på allvar än de som vet vilket inflytande de har. Det kan betyda att 
organisationen för klassråd och elevråd fungerar bättre än det dagliga inflytandet över 
undervisningen.  
 
Enligt analysgrupp ungdom är det olika hur framför allt klassråden fungerar. På vissa skolor har 
man regelbundna, protokollförda klassråd, där frågorna sedan skickas vidare till elevråd eller 
skolledning, medan vissa skolor inte har fungerande klassråd. Skolorna informerar om vilken 
möjlighet till inflytande unga har över undervisningen men det är inte säkert att man alltid gör 
det på ett sätt som ungdomarna kan ta till sig. Att utveckla rätt metoder för att ungdomar ska 
använda sitt inflytande och förstå vad det innebär är viktigt.  
 
I Laholms kommun finns en modell för inflytande som bygger på klassråd, elevråd och 
ungdomsforum.17 Se modellen nedan:  
 

 

Önskemål och förslag från analysgrupp ungdom: 
• För att öka kunskapen kring elevernas möjligheter att påverka behöver både elever och 

lärare kontinuerligt utbildning i metoder för att arbeta med inflytande, med en tydlig 
koppling mellan skollag och den plan för dialog med barn och unga som kommunen har 
beslutat om.  

 
• I början av varje årskurs vore det bra att ha ett tillfälle om vilka möjligheter man har som 

elev för att påverka, både i grundskolan och på gymnasiet.  
 

• Skolorna ska bjuda in olika organisationer för att utöka skolans arbete mot 
främlingsfientlighet. 

                                                 
16 Skollagen, 4 kap. 13 
17 Plan för dialog, samverkan och inflytande, beslutad av Laholms kommunfullmäktige 2011 
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Hälsa 

Detta område redovisar ungdomarnas upplevda hälsa utifrån självskattning dels av den 
allmänna hälsan och dels av olika besvär man har haft. Frågor som träningsvanor, tobak, 
alkohol och narkotika tas också upp under detta område. Även här kan det vara vissa skillnader 
mellan könen och då är det redovisat. 

Allmän hälsa 
Det är 81 procent av ungdomarna i årskurs 8 som upplever att deras hälsotillstånd är ganska eller 
mycket bra. Motsvarande andel för årskurs 2 på gymnasiet är 72 procent. 

 

Återkommande besvär under senaste halvåret 
Andel ungdomar som uppger att de flera gånger i veckan, eller oftare haft besvär av följande 
under senaste halvåret. 

Andel ungdomar som uppger att de flera gånger i veckan, eller oftare har besvär

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Huvudvärk

Ont i magen

Känt sig stressad

Svårt att somna

Trött under dagarna

Sovit dåligt på natten

Årskurs 8 Killar

Årskurs 8 Tjejer

Årskurs 2 på gymnasiet Killar

Årskurs 2 på gymnasiet Tjejer

 
Tjejer uppger i högre grad än killar i båda åldersgrupperna att de under det senaste halvåret haft 
huvudvärk flera gånger i veckan eller varje dag. Den största skillnaden syns mellan tjejer och 
killar i årskurs 2 på gymnasiet.  
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Fler tjejer än killar i båda åldersgrupperna har under det senaste halvåret uppgett att de har haft 
ont i magen flera gånger i veckan eller varje dag. Den största skillnaden är mellan tjejer och 
killar på gymnasiet (20 procent tjejer och 9 procent killar).  
 
Tjejer uppger i högre grad än killar i båda åldersgrupperna att de under det senaste halvåret 
uppgett känt sig stressade flera gånger i veckan eller varje dag. Den största skillnaden är mellan 
tjejer och killar i årskurs 2 på gymnasiet (55 procent tjejer och 19 procent killar).  
 
Cirka 25 procent av ungdomarna uppger att de har svårt att somna och sovit dåligt på natten flera 
gånger i veckan eller varje dag.    
 
En betydande andel av ungdomarna uppger att de under det senaste halvåret varit trötta under 
dagarna flera gånger i veckan eller varje dag i båda åldersgrupperna. Tjejers resultat bör särskilt 
uppmärksammas då 54 procent i åk 8 och 69 procent i årskurs 2 på gymnasiet uppger detta. 

Levnadsvanor 
Ungdomarnas vanor kring mat, träning, tobak, alkohol och narkotika presenteras här.  

Mat 
Andel ungdomar som varje dag eller flera gånger i veckan uppger att de hoppar över frukost, 
lunch eller middag. 
 
 

 
 
En hög andel av ungdomarna väljer att hoppa över frukosten varje dag eller flera gånger i 
veckan. Att hoppa över frukosten är vanligare i årskurs 2 på gymnasiet. Cirka 10 procent av 
ungdomarna väljer att hoppa över lunchen varje dag eller flera gånger i veckan. 
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Träning 

Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? 
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veckan

En gång i
veckan
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Årskurs 8  Killar

Årskurs 2 på gymnasiet Tjejer

Årskurs 2 på gymnasiet Killar

 
Nära hälften av alla ungdomarna uppger att de tränar flera gången i veckan. Detta är något 
vanligare bland tjejerna än bland killarna. Att träna mer sällan eller aldrig är vanligare bland 
ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet än i årskurs 8 (11 procent på gymnasiet och 6 procent i 
årskurs 8). 

Tobak 

 
I årskurs 8 svarar 98 procent att de aldrig röker jämfört med 74 procent i årskurs 2 på gymnasiet. 
Fler killar (26 procent) än tjejer (14 procent) på gymnasiet svarar att de röker flera gånger i 
veckan/varje dag. Killar uppger i högre grad än tjejer i årskurs 2 på gymnasiet att de snusar flera 
gånger i veckan/varje dag (20 procent killar, 1 procent, tjejer). Tidigare undersökningar visar att 
fler tjejer än killar röker.18  
 
 

                                                 
18 Ung i Halland 2006 
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Alkohol 
81 procent av ungdomarna i årskurs 8 anger att de aldrig dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin 
eller sprit jämfört med 27 procent av de i årskurs 2 på gymnasiet. Det är 19 procent av 
ungdomarna i årskurs 8 och 73 procent av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att 
de i någon omfattning dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit. 
 

Hur ofta brukar du dricka starköl/starcider/alkoläsk/vin/sprit
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I årskurs 8 är det fler tjejer än killar som dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit flera 
gånger i veckan, 2 procent (mot 0 procent bland killarna). I årskurs 2 på gymnasiet är det tvärtom 
fler killar som dricker oftare, det 3 procent av killarna som svarar att de dricker starköl, 
starkcider, alkoläsk, vin eller sprit varje dag (0 procent av tjejerna) och 5 procent av killarna som 
har svarat att det dricker något av detta flera gånger i veckan (mot 1 procent av tjejerna).  
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Hur får du vanligen tag på alkohol?
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Det vanligaste sättet att få tag på alkohol enligt ungdomar i både årskurs 8 och årskurs 2 på 
gymnasiet är från kompisar eller kompisars syskon, från egna föräldrar eller annan vuxen. 

Vilka blir berusade? 
På frågan om hur ofta ungdomarna dricker så mycket att de känner sig berusade svarar 44 
procent av ungdomarna i årskurs 8 att de aldrig blir berusad av alkohol. Motsvarande resultat i 
årskurs 2 på gymnasiet är 11 procent.  
 
Ungdomarna i årskurs 8 anger att de känner sig: 

• berusade någon gång i månaden (14 procent) 
• berusade ett par gånger i månaden (5 procent) 
• berusade några gånger per år eller mer sällan (37 procent) 

 
Ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet anger att de känner sig: 

• berusad av alkohol någon gång i månaden (33 procent)  
• berusade ett par gånger i månaden (11 procent) 
• berusad några gånger per år eller mer sällan (38 procent)  
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Även om det inte rör sig om många personer är det värt att notera att 7 procent av ungdomarna i 
årskurs 2 på gymnasiet uppger att de blir berusade någon gång i veckan. 

 Hur ofta blir du berusad av alkohol?
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Det är en av tio (9 procent) i årskurs 8 och fem av tio (48 procent) i årskurs 2 på gymnasiet som 
uppger att de får lov att dricka alkohol för sina föräldrar. 
 
 

Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?
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Narkotika 
I årskurs 8 är det 96 procent av ungdomarna som uppger att de har inte använt narkotika. I 
årskurs 2 på gymnasiet är det 89 procent som uppger att de har inte använt narkotika. 
 

Har du någon gång använt narkotika? Årskurs 8 Årskurs 2 på gymnasiet 

Ja, flera gånger 3% 4% 

Ja, ett fåtal gånger 1% 3% 

Ja, en gång 1% 4% 

Nej 96% 89% 

 
Jämför man dessa siffror med rökning är det 2 procent fler som har provat narkotika än som 
röker i årskurs 8.  
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Analys av området Hälsa 
Den allmänna hälsan upplevs som god bland ungdomar i Laholm. I analysgrupp ungdom tolkar 
man ”hälsa” som den fysiska hälsan och att man är frisk. Det kan förklara det motstridiga 
resultatet där den allmänna hälsan upplevs som god, trots att återkommande besvär det senaste 
halvåret är frekvent. Detta tyder på att ungdomar behöver mer kunskap om begreppet hälsa, som 
förutom den fysiska hälsan är psykisk och social hälsa.   
 
I studien Ung i Halland 2006 uppgav 96 procent av killarna och 91 procent av tjejerna i Halland 
att de rent allmänt mår bra. I LUPP-enkäten uppger 81 procent (årskurs 8) respektive 72 procent 
(årskurs 2 på gymnasiet) att deras hälsotillstånd är ganska eller mycket bra. Dessa resultat stärker 
varandra. Liksom i LUPP-enkäten anger fler killar än tjejer att de mår bra och framför allt är det 
tjejer i årskurs 2 på gymnasiet som inte anger att de mår bra. Även Ung i Halland 2006 visar att 
många känner sig stressade bland unga.19 
 
Analysgrupp ungdom menar att anledningen till att unga är mer stressade i årskurs 2 på 
gymnasiet delvis beror på ökat skolarbete, men det är bara en del av oron och stressen. Inom 
skolans värld kan det handla om fler prov och förändringar i bedömningssystem (införandet av 
nya gymnasiebetyg). Att inte kunna planera stressar ungdomarna, det vill säga att det kan 
tillkomma ett extra prov eller stort läxförhör på kort varsel en vecka då det redan är mycket att 
göra. Men det kan i lika stor utsträckning handla om faktorer utanför skolan som är stressande, 
såsom att vara tillgänglig och hålla koll i olika sociala medier, konflikter, framtiden, press att 
passa in utseendemässigt och en stressig fritid. Att prioritera upplevs som en stress: ”Ska jag 
träna eller plugga in för provet?” 
 

När det gäller träning är resultaten framför allt 
positiva, de flesta ungdomar tränar flera gånger i 
veckan och tjejer i årskurs 2 på gymnasiet är de som 
tränar mest. Det sistnämnda tolkat tillsammans med 
tidigare siffror om stress, huvudvärk och oro är inte 
enbart positivt, det kan vara så att tjejerna på 
gymnasiet tränar så mycket att de blir stressade.  

 

Levnadsvanor 
Många ungdomar hoppar över frukosten och en anledning till det kan vara att man är trött och 
prioriterar att sova istället för att äta frukost. Detta behöver inte vara ett problem om ungdomarna 
äter frukost i skolan samt äter bra resten av dagen. Men eftersom 10 procent väljer att hoppa över 
lunchen varje dag eller flera gånger i veckan kan det leda till en mängd andra hälsoproblem, som 
synes i statistiken från LUPP-enkäten. Det finns olika traditioner på skolorna att ”äta frukost”. 
Veingeskolan är ett bra exempel där man serverar frukost/fika samma tid varje dag, billigt och 
det är naturligt för alla att gå och köpa fika. 
 

                                                 
19 Ung i Halland 2006, taget ur Kommunbild Laholm 2009, en sammanställning av statistik  
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I barn- och ungdomsnämndens enkät från 2012 (årskurs 7-9) uppger 30 procent av ungdomarna 
att det stämmer ganska dåligt eller inte alls att de äter skolmaten varje dag, vilket bekräftar 
siffrorna i LUPP-enkäten.20 
 
Träningsvanorna är generellt positiva. Det kan vara ett problem om det är samma ungdomar som 
svarat att de inte äter frukost och lunch som tränar mycket, eftersom man kan slita ut kroppen 
eller bli för smal av detta.  

Tobak, alkohol och narkotika 
Jämförs resultaten kring rökning med den drogvaneundersökning 
som kommunen senast gjorde 2010 är resultatet mycket positivt.21 
Där uppgav 8,5 procent av eleverna på högstadiet att de rökte 
dagligen eller så gott som dagligen jämfört med LUPP-enkätens 
resultat där bara 2 procent uppger att de röker i årskurs 8. Det kan 
bero på det aktiva arbetat för att förebygga och minska rökningen 
som skolorna har bedrivit.  
 
Intressant i LUPP-enkäten för första gången visar resultatet att 
fler killar än tjejer röker. I drogvaneundersökningen som 
kommunen genomförde 2010 var det fler tjejer än killar som 
rökte.22 Vad detta beror på vet vi inte.  
 
Alkoholdebuten sker mellan årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet, eftersom 81 procent uppger 
att de aldrig dricker i årskurs 8, mot 27 procent i årskurs 2 på gymnasiet. Siffran för alla 
kommuner som har gjort LUPP-enkäten är snarlika, 80 procent i årskurs 7-9 och 28 procent för 
årskurs 1-3 på gymnasiet. För ungdomar i riket visar siffror från Centralförbundet för alkohol 
och narkotikaupplysning (CAN) att alkoholkonsumtionen har minskat sedan deras mätningar 
startade 1971. I 2011 års undersökning svarade 55 procent av pojkarna och 59 procent av 
flickorna i årskurs 9 att de hade druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Även bland eleverna i 
gymnasiets år 2 har andelen alkoholkonsumenter minskat, om än inte i samma utsträckning. I 
2011 års undersökning uppgav 83 procent av pojkarna och 84 procent av flickorna i gymnasiet 
att de hade druckit alkohol.23  
 
Siffrorna kring alkohol är inte nya för kommunen utan visar att ett fortsatt arbete behövs. Det är 
bekymmersamt att drygt 5 procent av ungdomarna i årskurs 8 uppger att de får alkohol från sina 
föräldrar. Att 14 procent av ungdomarna i årskurs åtta dricker så mycket att de känner sig 
berusade är ett problem, och dessutom anser ungdomarna i årskurs 8 anser att kommunen bör 
arbeta för att minska användandet av alkohol och droger.24 
 
När det gäller narkotika finns enbart en fråga med i enkäten och den visar att en narkotikadebut 
sker mellan årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Det är fler som har svarat att de har använt 
narkotika flera gånger (3 procent) än som svarat att de röker (2 procent) i årskurs 8. Jämfört med 

                                                 
20 Barn- och ungdomsnämndens elevenkät 2012 
21 Drogvaneundersökning i Laholms kommun 2010 
22 Ibid. 
23 Skolelevers drogvanor, CAN rapport 129, gjord 2011 
24 29 procent av ungdomarna i årskurs 8 ansåg att det var en av de fyra viktigaste frågorna på vad som är viktigast att 
satsa på för politikerna under området Politik, samhälle och inflytande. 

”Att sluta sälja 
alkohol och sprit.” 
 

Ungdom i årskurs 8 som 
svar på frågan om der 

finns något mer som din 
kommun ska veta för att 

förbättra för unga 
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riket är det färre som har provat narkotika i Laholm. Enligt CAN:s rapport 2011 hade 9 procent 
av killarna och 6 procent av tjejerna i årskurs 9 provat narkotika, och 20 procent av killarna i 
gymnasiet mot 14 procent av tjejerna.  

Önskemål och förslag från analysgrupp ungdom: 
Det behövs verktyg för ungdomar att kunna hantera vardagen. För att ge ungdomarna 
möjligheter att minska sin stress behövs framförhållning. En terminsöversikt av prov och större 
arbeten, nationella prov etc. behövs för att kunna planera.  

 
• Att ungdomar erbjuds utbildning i stresshantering, vilket skulle kunna ledas av 

elevhälsan med målet att lära sig hantera stressen.  
 

• Att jobba för att förstärka frukostkulturen på alla skolor.  
 

• Undersöka möjligheten kring att ta fram en applikation där ungdomarna kan tycka till om 
maten direkt, i syfte att förbättra maten och öka engagemang i matfrågor. Detta ska ske 
som en del av annat arbete med matråd och enkäter.  
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Trygghet 

Detta område redovisar ungdomarnas upplevelser av trygghet generellt i samhället och om man 
själv har blivit utsatt för hot, blivit mobbad eller känt sig orättvist behandlad den senaste tiden. I 
det här avsnittet är det ganska stora skillnader mellan tjejer och killar och därför redovisas de 
oftast var och en för sig.   

Trygga och otrygga händelser 
Majoriteten av ungdomarna i båda åldersgrupperna har inte blivit utsatta för något av det som 
anges nedan. Av dem som har uppgett att de har blivit utsatta är det vanligaste svaret är att man 
har blivit bestulen eller hotad.  
 

Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande hänt dig?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Jag har blivit utsatt för
sexuellt våld/utnyttjande

Jag har blivit utsatt för
misshandel

Jag har inte vågat gå ut

Någon har hotat mig

Någon har stulit från mig

Inget av detta har hänt
mig

Årskurs 8

Årskurs 2 på gymnasiet

 
Det är 23 procent av ungdomarna i årskurs 8 och 33,5 procent av ungdomarna i årskurs 2 på 
gymnasiet som uppger att något av nedanstående har inträffat minst en gång under det senaste 
halvåret.  
 
Fler killar än tjejer i både årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet uppger att de har blivit bestulna 
det senaste halvåret (skillnaden är störst mellan killar och tjejer i åk 8).  
 
Det är fler tjejer än killar i åk 2 på gymnasiet som uppger att de har blivit utsatta för hot (17 
procent tjejer och 10 procent killar). Fler tjejer än killar har blivit utsatta för sexuellt 
våld/utnyttjande i båda åldersgrupperna (13 procent tjejer och 4 procent killar).  

Trygga och otrygga platser 
De platser som ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet upplever som mest trygga är: 

• I hemmet 
• I bostadsområdet på dagen 
• I klassrummet 
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De platser som ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet upplever som minst trygga är: 
• I bostadsområdet på kvällen/natten 
• På buss/tåg eller liknande 
• På nätet 

 
Fler killar än tjejer i årskurs 8 känner sig otrygga i sitt bostadsområde på kvällen/natten (13 
procent killar respektive 10 procent tjejer). I årskurs 2 på gymnasiet visar siffrorna det omvända, 
och där är skillnaden mycket större (18 procent tjejer och 4 procent killar).  
 
Tjejer är mer otrygga än killar i kollektivtrafiken (9 procent tjejer och 4 procent killar).  
 
Fler tjejer än killar känner sig otrygga på nätet i båda åldersgrupperna (8 procent tjejer och 5 
procent killar). Störst skillnad finns emellertid mellan tjejer och killar i årskurs 8 (7 procent tjejer 
och 3 procent killar).   

Att bli mobbad eller utfryst 
Tjejer i båda åldersgrupperna uppger i högre grad än killar att de har blivit mobbade eller 
utfrysta det senaste halvåret (13 procent tjejer och 6 procent killar). Förekomsten av mobbning är 
störst i årskurs 8 enligt de svarande. 
 

Har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret?
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Tjejer Killar Tjejer Killar

Årskurs 8 Årskurs 2 på gymnasiet

Ja

Nej

 
 
De miljöer där ungdomarna framförallt känner sig mobbade i är: 

• På rasterna (65 procent åk 8 och 5 procent på gymnasiet) 
• I klassrummet (35 procent i åk 8 och 4 procent på gymnasiet) 
• På nätet (24 procent i åk 8 och 2 procent på gymnasiet).  

 
Totalt har 37 personer (9,5 procent) känt sig mobbade eller utfrysta det senaste halvåret.  

Orättvis behandling 
I enkäten har ungdomarna även fått svara på frågan om de har känt sig orättvist behandlade 
någon gång det senaste halvåret. Majoriteten i båda åldersgrupperna svarar nej på frågan, 29 



 
  35 (55)

 

procent i årskurs 8 svarar att det har hänt någon gång, jämfört med 28 procent i årskurs 2 på 
gymnasiet.  
 

Har du det senaste halvåret upplevt att du blivit orättvist 
behandlad på ett sätt så du har mått riktigt dåligt?
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Ja, någon gång Ja, flera gånger Nej

Årskurs 8

Årskurs 2 på gymnasiet

 
 
Av dem som har svarat ja på frågan om de har blivit orättvist behandlade det senaste halvåret har 
de svarat på vilka personer de känt sig orättvist behandlade av: 

 

Jag blev orättvist behandlad av…
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Skolans personal Andra elever Annan person

Årskurs 8
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I årskurs 2 på gymnasiet kan man se att 38 procent uppger att de blev orättvist behandlade av 
skolans personal, medan det i årskurs 8 var vanligast att ungdomarna kände sig orättvist 
behandlade av annan person eller andra elever. Detta handlar om totalt 54 elever i årskurs 8 och 
58 elever i årskurs 2 på gymnasiet eftersom det är de som har svarat ja på frågan om de har känt 
sig orättvist behandlade.   
 
De vanligaste orsakerna till att de blivit orättvist behandlade är: 

• Annat (54 procent i årskurs 8 respektive 17 procent i årskurs 2 på gymnasiet) 
• Vet inte (29 procent respektive 5 procent) 
• Utseende (14 procent respektive 6 procent) 
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”Jag är alltid rädd att när jag kommer 
tillbaka efter skolan eller efter att ha spelat 
musik att mina grejer är borta. Laholm har 
stort problem med brottsligheterna och att 
inget händer med dem som gör brotten. Jag 
vill flytta från kommunen för att jag vill 
hitta en plats där jag känner mig trygg och 
säker. Jag vet många som skulle hålla med 
mig som sagt det till mig.” 

 

Ungdom i årskurs 8 som svar på frågan om det 

finns något mer som din kommun ska veta för att 

förbättra för unga 

 

Analys av området Trygghet 
De flesta ungdomar har inte utsatts för olika otrygga händelser det senaste halvåret, vilket är 
positivt (77 procent i årskurs 8 och 66,5 procent i årskurs 2 på gymnasiet). 
 
Enligt resultatet i LUPP-enkäten är det i sitt eget bostadsområde på kvällen som ungdomar 
känner sig otrygga. Detta är samstämmigt med resultatet från Brottsförebyggande rådets årliga 
trygghetsundersökning, som går ut till alla medborgare. De allra flesta känner sig trygga i sitt 
bostadsområde om de går ut en sen kväll men 15 procent känner sig otrygg.25 I LUPP-enkäten är 
det mellan 10-13 procent av ungdomarna i årskurs 8 som känner sig otrygga i sitt bostadsområde 
på kvällen, och 4-18 procent i årskurs 2 på gymnasiet. Analysgruppen ungdom anser att ett par 
av orsakerna till otryggheten är avsaknaden av gatubelysning samt vilken tid på året det är.  
 
I kollektivtrafiken kan ungdomar som har svarat även ha menat tågstationen i Laholm som enligt 
många är en otrygg plats på grund av att det är smutsigt, stökigt eller folk som sitter där och 
dricker.  
 
Otryggheten på nätet är den tredje 
platsen där ungdomarna i LUPP-enkäten 
känner sig otrygga. Detta kan handla om 
kommentarer på olika sociala medier 
(mestadels Facebook) från personer man 
känner, det vill säga att man är rädd för 
att bli mobbad eller bli utsatt av bekanta. 
Dessutom uppgav analysgruppen 
ungdom att de upplever att de flesta 
unga har dålig koll på åldersgränser på 
olika sidor på nätet, inte döljer sin 
information och i allmänhet håller 
ganska dålig koll på hur man är säker på 
Internet. Tendensen är att ju nyare det 
sociala mediet är desto sämre är 
ungdomarna på att veta hur man döljer 
sin information.  
 
När det gäller att bli mobbad eller utfryst har majoriteten av unga inte upplevt detta, men av dem 
som har blivit utsatta är det framför allt på rasterna som detta sker. Totalt har 37 personer (9,5 
procent) känt sig mobbade eller utfrysta det senaste halvåret (av 389 svarande). Detta kan 
jämföras med frågan om mobbning är ett problem på skolan, där 13 procent i årskurs 8 svarade 
ja på den frågan. 2 procent angav att mobbning är ett problem i skolan i årskurs 2 på gymnasiet.  
 
Sammankopplat med resultaten under området skola kan man tolka det som att skolans 
likabehandlingsarbete blir mer tydligt. Analysgruppen ungdom diskuterade att det också är en 
mognadsfråga, både om man anser sig bli utfryst eller retad och att utföra det. I vissa åldrar är 
man som ungdom extra känslig. Det kan finnas mörkertal inom detta område och oavsett hur 
grov mobbningen är eller hur många som har blivit mobbade är det för många. De som blir 
utsatta kan bli skadade för resten av livet och det kostar inte bara i mänskliga skador utan också 
ekonomiskt.   
 

                                                 
25 NTU (Nationell trygghetsundersökning) 2012, rapport 2013:1, Bottsförebygganderådet (BRÅ) 
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Analysgrupp ungdom menar också att anledningen till att ungdomarna i LUPP-enkäten angett 
skolans personal som den grupp som behandlat ungdomarna fel är att det finns lärare som 
favoriserar elever. Att bli orättvist behandlad betyder olika för olika personer. 

Önskemål och förslag från analysgrupp ungdom: 
• Att ungdomar bjuds in till de trygghetsvandringar som genomförs idag med polis och 

räddningstjänst.  
 

• Konkreta förbättringsåtgärder för att förbättra miljön och belysningen kring tågstationen 
behövs. Exempelvis anser ungdomarna att väntrummet behöver fräschas upp.  
 

• I samband med utdelning av elevdatorer önskar ungdomarna information kring säkert på 
nätet.  
 

• Erbjuda skolorna att, genom exempelvis föräldramöten, ge föräldrar information om 
säkerhet på nätet.   
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Fritid 

Detta område tar upp ungdomarnas fritid, hur stor fritid de har, vad de gör på sin fritid och vad 
de skulle vilja göra. Det visar också vilka möjligheter unga har att påverka föreningslivet och en 
del skillnader mellan olika grupper ungdomar gällande fritiden. Vi har inte gjort några 
jämförelser mellan tjejer och killar i detta avsnitt eftersom det inte fanns stora skillnader.   

Hur stor fritid har unga? 
26 procent av alla ungdomar i årskurs 8 har angett att de har för lite fritid. Motsvarande siffra i 
årskurs 2 på gymnasier är 36 procent.  
 
 

 
På frågan om ungdomarna tycker att det finns mycket eller lite att göra på fritiden anger 60 
procent i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet att det finns ganska mycket eller mycket att göra 
på fritiden.  
 
Inom området fritid finns en öppen fråga som handlar om vilka fritidsaktiviteter ungdomarna 
saknar i kommunen. I årskurs åtta var det 75 förslag som kom in (av 185 svarande ungdomar) 
och i årskurs 2 på gymnasiet var det 55 förslag som kom in (av totalt 148 svarande ungdomar). 
Detta visar på ett intresse att påverka fritidsutbudet i kommunen.  
 
Några av förslagen från ungdomar i årskurs 8 på fritidsaktiviteter de tycker saknas: 

• Bowling 
• Internetkafé/LAN samt e-sport26 
• Ishockey/ishall 
• Basket 
• Dansskola (med professionella lärare) 
• Amerikansk fotboll 
• Större evenemang 
• Multiarena27 

                                                 
26 E-sport (elektronisk sport) är en sport som utförs på datorer eller spelkonsoler där de tävlande spelar olika sorters 
datorspel mot varandra, enligt wikipedia.se.  
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Några av förslagen i årskurs 2 på gymnasiet på fritidsaktiviteter de tyckte saknas:  

• Aktivitetshus/mötesplats eller liknande (inte fritidsgård) 
• Uteställen för ungdomar 
• Allmänna mötesplatser (kaféer, affärer/shoppingcentra med mera) 
• Bättre/större fritidsgårdar 
• Ridskolor 
• Dans  
• Musik/konserter 
• Bowling 

 
Jämförs förslagen från de olika åldersgrupperna är dans något som båda grupperna efterfrågar, 
liksom bowling. Ungdomarna vill ha mer mötesplatser även om ungdomarna i årskurs 2 på 
gymnasiet mycket tydligare visar att det är olika typer av ställen att träffas på som efterfrågas.  

Unga med funktionsnedsättningar  
De flesta ungdomar upplever att de har råd att göra vad de vill på sin fritid. Däremot har 
ungdomar med någon funktionsnedsättning28 inte samma ekonomiska förutsättningar.  
 
I årskurs 8 är det 9 procent (16 personer) som har en funktionsnedsättning. Utav dem är det 15 
procent som anger att de inte har råd att göra vad de vill på sin fritid. På gymnasiet är det 15 
procent (31 personer) som har en funktionsnedsättning. Utav dem är det 29 procent som har 
uppgett att de inte har råd att göra det de vill på sin fritid. 
 

Finns det något som du skulle vilja göra på din fritid, som många andra i din ålder gör, men som 
du inte kan vara med på för att du/din familj inte har råd? 

 Årskurs 8 
Alla 

Årskurs 8 
Funktionsnedsättning 

Årskurs 2 på gymn. 
Alla 

Årskurs 2 på gymn. 
Funktionsnedsättning 

Ja 12 % 15 % 14 % 29 % 

Nej 88 % 85 % 86 % 71 % 

Mötesplatser för unga 
Hemmet är den vanligaste mötesplatsen för ungdomar att träffa kompisar.  
 
När du träffar dina kompisar brukar ni oftast vara: 

• Hemma hos varandra (89 procent i årskurs 8, 83 procent i årskurs 2 på gymnasiet) 
• Utomhus (32 procent respektive 19 procent) 
• Idrottshall/Sporthall (26 procent respektive 20 procent) 
 

                                                                                                                                                             
27 En multiarena är en anpassningsbar arena/lokal som kan användas till exempelvis sport- eller kulturevenemang, 
wikipedia.se.    
28 Med funktionsnedsättning menas en eller flera fysiska, psykiska eller medicinska nedsättningar/sjukdomar som 
innebär att du har svårigheter att delta i dagliga aktiviteter inom skola, arbete eller fritid. Svårigheterna ska inte bero 
på en tillfällig skada eller sjukdom (definition i LUPP-enkäten som alla ungdomar har kunnat läsa innan de svarat på 
frågan). 
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Idrotten bland unga 
Bland ungdomarna i årskurs 8 är det en stor majoritet som idrottar/motionerar i en klubb eller 
förening och denna grupp att idrottar även utanför föreningslivet. 71 procent rör på sig i en 
förening och 84 procent gör det utanför föreningslivet. I tabellen ser man vilka andra 
fritidsaktiviteter som är stora bland ungdomar i årskurs 8.  
 

Vad gör du på din fritid?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande

Skriver (t.ex poesi, dagbok, bloggar)

Deltar aktivt i föreningsverksamhet (t.ex. styrelsearbete, arrangerar aktiviteter eller
liknande)

Syr/slöjdar/snickrar/annat textilarbete eller annat hantverk

Idrottar/motionerar i klubb eller förening

Besöker ett sportevenmang

Sjunger/spelar instrument/skapar musik/dansar/spelar teater/gör bild (t.ex målar,
tecknar, foto, film)

Besöker bibliotek

Är ute i naturen/fiskar/jagar

Läser böcker (även läsplatta)

Går på konsert/teater/musikal/ dansuppvisning/museum/utställning/bio

Idrottar/motionerar men inte i klubb eller förening

Årskurs 8

Årskurs 2 på gymnasiet 

 
 
 
I årskurs 2 på gymnasiet är det 55 procent som motionerar/idrottar i en klubb eller förening, 
vilket är lägre jämfört med ungdomarna i årskurs 8. 73 procent läser böcker och 61 procent 
besöker bibliotek. I diagrammet ovan syns vilka aktiviteter som är mest populära.  

Ungdomar som medlemmar i föreningar 
67 procent av ungdomarna i årskurs 8 är medlem i en förening. I årskurs 2 på gymnasiet är 49 
procent med i en förening. 
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De flesta som svarat ja på frågan om de är med i en förening är också med i idrottsföreningar.  

Möjligheten att påverka föreningens verksamhet  
38 procent i årskurs 8 och 40 procent i årskurs 2 på gymnasiet anser att de får vara med och 
påverka så mycket de vill i sin förening. Men 28 procent i årskurs 8 och 16 procent av 
ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet vill utöva inflytande på mer än de får. Svaret formulerades 
”Ja, men mindre än jag skulle vilja”.  
 
Många av ungdomarna svarar att de inte vill vara med och påverka alls (34 procent i årskurs 8 
respektive 44 procent i årskurs 2 på gymnasiet).  
 
Det är fler unga i årskurs 2 på gymnasiet som inte vill vara med och påverka föreningens 
verksamhet.  

Analys av området Fritid 
Vad som menas med fritid är inte definierat i enkäten och därför kan det betyda olika saker för 
dem som svarar. I analysgruppen ungdom har en del tolkat ”fritid” som tiden efter skolan har 
slutat, medan andra hade tolkat den tid som är kvar efter att skolan, träning och läxor är gjorda.  
 
36 procent av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet anser att de har för lite fritid, jämfört med 26 
procent i årskurs 8. Det kan bero på att skoldagarna blir längre på gymnasiet (särskilt för dem 
som pendlar till annan ort) och att många har mycket träning. För de ungdomar som istället anger 
att de har för mycket fritid (12 procent i årskurs 8 och 5 procent i årskurs 2 på gymnasiet) menar 
analysgruppen ungdom att många som bor på landet måste köras till olika aktiviteter och därför 
inte kan ta del av allt de vill. Dessutom visar både de öppna svaren och analysgruppen ungdom 
att det saknas kaféer och andra mötesplatser där man kan träffas på sin fritid.   
 
Unga med funktionsnedsättningar uppger i högre grad att de inte har råd att göra vad de vill på 
sin fritid. Detta kan bero på att man behöver särskilda hjälpmedel för att genomföra den aktivitet 
de vill eller att de har en ansträngd ekonomi på grund av andra extrakostnader i vardagen.  För 
att fullt ut förstå hur fritidssituationen ser ut för unga med funktionshinder behöver ytterligare 
frågor ställas till den gruppen. Ungdomarna har själva fått bedöma om de har en 
funktionsnedsättning eller inte. Det finns inga siffror att jämföra med i kommunen för tillfället 

Är du medlem i någon/några av följande 
föreningar? 

Årskurs 8 Årskurs 2 på gymnasiet 

Idrottsförening/klubb 59 % 42 % 
Skolförening 7 % 7 % 
Religiös förening/församling  10 %  3 %  
Annan  10 %  6 %  
Datorförening/spelförening 7 % 1 % 
Hobbyförening  5 % 2 % 
Kulturförening  5 % 2 % 
Friluftsförening  3 % 2 % 
Förening/organisation för samhällsfrågor 0 % 1 % 
Politisk parti/ungdomsförbund 0 % 1 % 
Etnisk förening (till exempel en italiensk, 
somalisk eller kurdisk förening) 

0 % 0 % 
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”Laholm har överdrivet 
lite kvälls/nattliv.” 

 
Ungdom i årskurs 2 på 

gymnasiet som svar på annat 
som kommunen ska göra för 

att bli bättre för unga.   
 

och därför är det viktigt att titta på denna grupp och försöka få fram mer fakta. I de kommuner 
som har gjort LUPP-enkäten 2012 har 10 procent i årskurs 7-9 uppgett att de har en 
funktionsnedsättning och 12,6 procent i årskurs 1-3 på gymnasiet. Dessa siffror liknar de i 
Laholm (9 procent och 15 procent). 

Mötesplatser 
När det gäller mötesplatser för unga är det en förhållandevis 
stor andel av ungdomarna som träffas utomhus (32 procent 
för årskurs 8, 19 procent för årskurs 2 på gymnasiet) vilket 
leder till fortsatta frågeställningar om varför: 

- vill ungdomarna vara ute? 
- saknas lokaler? 
- lämpar sig aktiviteten bäst utomhus? 

 
Analysgruppen ungdom tolkar svaren som att det framför allt 
handlar om att det inte finns andra bra mötesplatser, även om en del av de svarande kan ha menat 
på stranden på sommaren och aktiviteter ute. Det som föreslås är gratis mötesplatser, som 
aktivitetshus, bättre grillplatser (vid stränder och sjöar) samt kiosker och kaféer. Analysgruppen 
ungdom tog upp platser där man träffar kompisar ute är på bensinstationen Shell i Laholm, något 
som analysgruppen inte alltid upplever som tryggt. Stadsparken diskuteras som en alternativ 
mötesplats men ansågs som mycket otrygg. Där behövs fler sittplatser, basketplan, kanske en 
kiosk/kafé (eller glassvagn) på sommaren, uppträdanden på scenen och mycket mer belysning.  
 
Andra mötesplatser som analysgruppen ungdom diskuterat var Sparbanksvallen och varför den 
inte är tillgänglig för alla. Ungdomarna menar också att det är konstigt att innergårdarna på 
Lagaholmsskolan är stängda dagtid, eftersom det gör att en hel del ungdomar inte går ut. 
Utomhusmiljön runt Lagaholmsskolan och Osbeck upplevs inte som inbjudanden.  
 
De öppna svaren visar att det finns ett behov att fylla bland ungdomar i Laholm och att det 
handlar mycket om mötesplatser. 2008 gjordes en utredning om Ungdomens hus i kommunen. 
Därefter har två barn- och ungdomskonferenser anordnats där frågan om mötesplatser och ett 
aktivitetshus har varit högaktuella. I maj 2012 begärde kommunstyrelsen att få in förslag på 
aktivitetshus, och ett sådant ska lämnas i april 2013. Den 18 mars ska en barn- och 
ungdomskonferens anordnas med temat aktivitetshus. Svaren från LUPP-enkäten behöver tas 
med i diskussionerna om mötesplatser. 

Medlem i förening 
En majoritet av ungdomarna i årskurs 8 är medlemmar i en förening (67 procent). Utav 
ungdomarna som har svarat på LUPP-enkäten i alla kommuner 2012 är 64 procent av alla 
svarande i årskurs 7-9 medlemmar i en förening (ca 10 500 ungdomar). I Laholms kommuns 
LUPP-enkät är det färre ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som är medlem i en förening (49 
procent) än i årskurs 8 jämfört andra kommuner. Av gymnasieeleverna i alla kommuner som har 
svarat på enkäten är 52,6 procent medlemmar i en förening. Om man tittar på 
Ungdomsstyrelsens rapport Ung Idag 2012 som har gjorts bland 16-25 åringar var det 61 procent 
som var medlemmar i en förening.  
 
En intressant fråga att diskutera vidare med föreningslivet är hur ungdomar tas tillvara på i 
föreningar. Det kan vara så att man ändrar intressen när man blir äldre eller så kan det vara så att 
det finns verksamhet upp till årskurs 9 medan det sedan är ett glapp mellan unga och vuxna. Det 
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kan också handla om att föreningarna elitsatsar och ungdomarna tvingas välja om de vill fortsätta 
fullt ut eller inte alls. Gymnasiestudier kan göra att man prioriterar skolan mer och inte har tid 
för föreningar. Analysgruppen ungdom menar att det framför allt är där de större klubbarna finns 
som elitsatsningar görs medan det finns större möjligheter på de mindre orterna i kommunen att 
fortsätta på en amatörnivå. Däremot upplever de inte att det erbjuds andra uppgifter i klubbarna, 
såsom att vara med i styrelsen eller på andra sätt delta i den organisatoriska delen av föreningen.  
 
Majoriteten av ungdomarna i båda årskurserna svarade att de vill vara med och påverka 
föreningen och 28 procent i årskurs 8 och 16 procent i årskurs 2 uppger att de vill påverka mer 
än de får. 34 procent respektive 44 procent vill inte vara med och påverka vilket är färre än de 
som inte vill påverka kommunens arbete i stort men fler än de som vill påverka i skolan. 
Kommunen kan dra lärdomar av föreningslivet för att få fler unga intresserade av lokal politik.    

Önskemål och förslag från analysgrupp ungdom: 
• Att kommunen undersöker möjligheten att skapa kafé/er som är öppna på kvällarna 

 
• För att ungdomsperspektivet ska tas med i den fortsatta utvecklingen av Stadsparken 

önskar ungdomarna bli inbjudan till dialog. Att ”Parkens dag” nästa gång ska ha fokus på 
ungdomar.  

 
• Att kommunen ska utreda om den kan stödja föreningar att satsa på amatöridrott för 

ungdomar genom föreningsbidragspengar. Det behövs också en dialog med 
föreningslivet kring elitsatsningar kontra amatöridrott. 
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Arbete 

Detta område presenterar hur ungdomarnas situation ser ut kring extrajobb och sommarjobb. 
Deras tankar kring att starta eget företag i framtiden finns också med liksom deras värdering av 
om de anser sig ha råd att köpa något man vill ha. Här finns vissa skillnader mellan könen och 
då är det redovisat 

Extrajobb 
Av ungdomarna i årskurs 8 har 19 procent ett extrajobb och 30 procent av ungdomarna i årskurs 
2 på gymnasiet. 21 procent av ungdomarna i årskurs 8 har inte extrajobb men har försökt att få 
men inte lyckats. Motsvarande grupp ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet var 29 procent. En hel 
del av ungdomarna har inte försökt få eller vill inte ha ett extrajobb, vilket motsvarar 60 procent i 
årskurs 8 och 41 procent i årskurs 2 på gymnasiet.   

Sommarjobb 
Av ungdomarna i årskurs 8 hade 33 procent och 79 procent av ungdomarna i årskurs 2 på 
gymnasiet sommarjobb under sommaren 2012. 11 procent av alla elever försökte få ett 
sommarjobb men lyckades inte. 55 procent av ungdomarna i årskurs 8 sökte inget sommarjobb 
jämfört med 10 procent av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet. En större andel killar än tjejer i 
båda årskurserna hade ett sommarjobb under 2012. Av dem som försökte få sommarjobb men 
inte lyckades var andelen tjejer högre än killarna i båda årskurserna. 

Hade du ett sommarjobb i somras?
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20%
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50%
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70%

80%

90%

Nej, sökte inte något Nej, men försökte att få
ett utan att lyckas

Ja

Årskurs 8

Årskurs 2 på gymnasiet

 
Vanligaste sättet för ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet att få sommarjobb.  

• Genom kommunen (46 procent) 
• Genom egen familj (19 procent) 
• Genom annan släkting eller folk de känner (15 procent)  
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Hur fick du ditt sommarjobb?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Genom arbetsförmedlingen

Sökte utannonserad tjänst

På annat sätt

Kontaktade själv arbetsplatsen

Genom annan släkting eller folk jag känner

Genom någon i min egen familj

Genom kommunen

Årskurs 2 på gymnasiet

 

Eget företag 
Nästan hälften av ungdomarna kan tänka sig att starta eget företag i framtiden. Det är en något 
större andel av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet (53 procent) som kan tänka sig att starta 
eget företag i framtiden jämfört med ungdomarna i årskurs 8 (46 procent). Det är en stor andel 
som inte vet om de vill starta eget företag, 39 procent i årskurs 2 på gymnasiet och 42 procent i 
årskurs 8. En låg andel är inte intresserade av att bli egna företagare, 11procent i årskurs 8 och 8 
procent i årskurs 2 på gymnasiet.  

 
En större andel tjejer i årskurs 8 kan tänka sig att starta 
eget företag (52 procent) jämfört med killarna (41 
procent). I årskurs 2 på gymnasiet är förhållandena 
omvända. Där kan 63 procent av killarna tänka sig att 
starta eget företag jämfört med tjejerna, 44 procent. I 
båda årskurserna svarar stora andelar vet ej. 
Majoriteten av föräldrarna till ungdomarna i årskurs 8 
(59 procent) och i årskurs 2 på gymnasiet (62 procent) 
har inte eget företag. 36 procent av föräldrarna till 
ungdomar i år 8 och 35 procent av föräldrarna till 
ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet har eget företag.  

 

Att kunna köpa något man vill ha  
De flesta av ungdomarna i årskurs 8 (67 procent) och i årskurs 2 på gymnasiet (58 procent) 
svarar nej på frågan: Har det hänt att du inte kunnat köpa något du vill ha, och som många andra 
i din ålder har, för att du inte haft råd? 
 
En större andel av ungdomarna i årskurs 2 (26 procent) på gymnasiet än i årskurs 8 (11 procent) 
anger att de flera gånger inte kunnat köpa något som de vill ha för att de inte haft råd. 21 procent 
av ungdomarna i årskurs 8 anger att de en gång inte kunnat köpa något för att de inte haft råd, 
motsvarande i årskurs 2 på gymnasiet är 16 procent.  
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”Fixa mer jobb, att 
leva på 1000 kr i 
månaden och betala 
nästan allt själv är 
jättejobbigt och man 
får inta samma 
möjligheter som de 
andra i min ålder.” 

Ungdom i årskurs 2 på 
gymnasiet som svar på 

annat som kommunen ska 
göra för att bli bättre för 

unga.   
 

Analys av området Arbete 
Generellt är det fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som har extrajobb och sommarjobb än 
ungdomarna i årskurs 8. Detta beror mestadels på att de har hunnit fylla 16 år på gymnasiet 
vilket för att det finns många fler jobba de kan söka. Men analysgrupp ungdom menade också att 
det är först när man blir äldre som man behöver mer pengar, man har dyrare intressen och det 
ställs högre krav från föräldrar att man ska betala för olika säker. 
Mycket positivt för kommunen är att 46 procent av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet som 
har sommarjobb fick det genom kommunen. Det visar ett stort genomslag. En större andel killar 
än tjejer i båda årskurserna hade sommarjobb i somras. För att få veta mer om anledningen till 
detta behöver kommunen titta på vilka typer av arbeten som erbjuds och hur könsfördelningen 
mellan de sökande ser ut.  
 
Nästan hälften av ungdomarna kan tänka sig att starta eget 
företag i framtiden. I entreprenörsbarometern29 som 
undersöker attityder till företagande har andelen personer i 
åldern 18-30 år som hellre är företagare än anställda har ökat 
från 29 procent år 2003 till 38 procent år 2008. Unga män 
föredrar i högre grad än unga kvinnor att vara företagare. I 
Laholms kommun är det 46 procent i årskurs 8 som kan tänka 
sig att starta eget företag och 53 procent i årskurs 2 på 
gymnasiet. Allt fler unga personer i åldern 18-30 år kan tänka 
sig att bli företagare. Denna andel har ökat från 71 procent år 
2003 till 74 procent år 2008.30 
 
I årskurs 8 är det fler tjejer som kan tänka sig starta eget 
företag än killar (52 procent mot 41 procent). I årskurs 2 på 
gymnasiet är det omvänt resultat (44 procent tjejer och 63 
procent killar). Detta kan bero på att det finns fler manliga 
företagare i Laholm än kvinnliga och det har påverkat mer 
högre upp i åldrarna. Det kan också härledas till att fler killar har sommarjobb än tjejer, de kan 
ha varit på ett företag som gett dem insyn i hur det är att driva eget företag och lusten till att 
skapa något eget i framtiden kan öka.  
 
I Hallands län är 13,8 procent egna företagare vilket är en högre siffra än i riket som helhet som 
ligger på 12 procent. I Laholms kommun är det en ännu större andel än i länet, 15,6 procent är 
företagare. Laholms kommun har dessutom länets största andel av unga företagsamma personer. 
Av dem som ännu inte fyllt 35 år ansvarar 6,4 procent för ett företag. 31 Detta kan fungera som 
inspiration för ungdomarna som har svarat på Lupp-enkäten.  
 
Det är positivt att de flesta ungdomarna har råd att köpa det som de vill ha. Men en större andel 
av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet (26 procent) än i årskurs 8 (11 procent) uppger att de 
flera gånger inte kunnat köpa något de vill ha för att de inte har råd. Detta kan bero på ökade 
kostnader med åldern och också ett ökat ansvar att betala för sina egna saker från föräldrarna. 
Tittar man på försörjningsstöd i kommunen har andel familjer med barn under 18 år som har 
försörjningsstöd ökat under 2012, med 7 procent. Enligt uppgift i den senaste statistiken från 

                                                 
29 Nuteks Entreprenörsbarometer från 2008 
30 Ibid. 
31 Företagsamheten 2013 Hallands län, Svenskt näringsliv 
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Socialstyrelsen lever 5,9 procent av alla barn i kommunen i familjer som får försörjningsstöd 
(2012). Motsvarande siffra för 2011 var 5,0 procent barn.  

Önskemål och förslag från analysgrupp ungdom: 
• Det är bra att kommunen erbjuder så mycket sommarjobb – fortsätt med det! 

 
• Ungdomar kan vara med och utveckla kommunens verksamheter på nya sätt, alla 

nämnder kan använda unga sommarjobbare för projekt och idéer inom kommunen. 
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Framtid 
Detta område handlar om hur ungdomarna ser på framtiden, vad de vill göra efter sin utbildning 
och deras tankar om var de vill bo. Det finns vissa skillnader mellan könen och då är det 
redovisat. 

Ungdomarnas syn på framtiden  
Ungdomarna i båda årskurserna anger att de är positiva till framtiden. I årskurs 8 är 86 procent 
av ungdomarna positiva och 79 procent i årskurs 2 på gymnasiet.  

Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del?
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Årskurs 8
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Vad ungdomarna vill göra efter utbildningen 
När ungdomarna i årskurs 8 anger (utifrån fasta alternativ) vad de vill göra efter utbildningen 
kommer det i följande ordning:  
 

• Gå på gymnasieutbildning i annan kommun (57 procent) 
• Gå på en gymnasieutbildning i den kommun som de bor i (25 procent) 
• Vet inte (11 procent)  
• Börja jobba (5 procent)  
• Annat (2 procent) 

 
En större andel tjejer än killar vill gå på en gymnasieutbildning i annan kommun. En större andel 
killar är osäkra på vad de vill då deras andel ”vet ej” är betydligt större än tjejernas.  
 
Ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet vill helst:  

• Resa (21 procent) 
• Studera på högskola eller universitet i Sverige (21 procent)  
• Jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten (16 procent)  
• Jobba någon annanstans i Sverige (11 procent) 

 
Ungdomarna i årskurs 2 har även svarat på vad de tror att de kommer att göra:  

• Studera på högskola eller universitet i Sverige (25 procent) 
• Jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten (24 procent)  
• Vet inte (14 procent) 



 
  49 (55)

 

• Jobba någon annanstans i Sverige (11 procent) 
 

Vad skulle du helst vilja göra direkt efter gymnasiet och Vad tror du att kommer att göra? (Årskrurs 
2 på gymnasiet)
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Studera utomlands

Jobba utomlands

Jobba någon annanstans i Sverige

Jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten

Resa

Studera på högskola eller universitet i Sverige

 Vad tror du att du kommer att göra

Vad skulle du helst vilja göra

 
 
 
Den största skillnaden är att ungdomarna vill resa men när det anger vad de tror att de kommer 
att göra faller detta ner till 10 procent och finns inte med bland de fyra alternativen i topp.  

Skillnader mellan tjejer och killar 
En betydligt större andel tjejer än killar vill resa, studera på högskola eller universitet i Sverige 
eller utomlands. Killarna vill i högre utsträckning jobba här i kommunen eller i en kommun i 
närheten eller någon annanstans i Sverige.  
 
 

Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?
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  50 (55)

 

Att bo kvar i kommunen eller inte 
Fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet tror att de kommer att flytta från kommunen jämfört 
med ungdomarna i årskurs 8. En stor andel i båda årskurserna har svarat att det inte vet, i årskurs 
8 är det en större andel tjejer än killar som inte vet.  
 

Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?
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De ungdomar som vill bo kvar i kommunen 
När ungdomarna har värderat det som gör att de vill bo kvar i kommunen kommer följande högst 
upp på listan:  

• Närhet till min familj/släkt 
• Flick-/pojkvän eller kompisar 
• Vet inte 

De ungdomar som vill flytta från kommunen  
De anledningar som ungdomarna har gett högst värde som troliga anledningar för att vilja flytta 
från kommunen är:   

• Jobb 
• Studier 
• Vill prova något nytt 

 
Ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet har även fått svara på frågan ”Vad tror du skulle kunna få 
dig till att flytta tillbaka”? Ungdomarna anger framförallt:  

• Närheten till släkt och familj 
• Jobb 
• Flick-/pojkvän eller kompisar 

Analys av området Framtid 
Det är positivt att ungdomarna i Laholm är positiva till sin egen framtid. Jämför man med alla 
kommuner som har utfört LUPP-enkäten är resultatet 79,5 procent för ungdomar i årskurs 7-9 
och 78 procent för årskurs 1-3 på gymnasiet. 86 procent av Laholms ungdomar i årskurs åtta är 
positiva och 79 procent av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet. Att resultatet minskar med 
åldern handlar enligt analysgrupp ungdom om att man är mer stressad över just framtiden och 
känner att det börjar bli större krav på en.  
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Att de flesta ungdomarna vill studera på en gymnasieskola utanför kommunen tror analysgrupp 
ungdom beror på flera orsaker: 
– man är trött på Laholm, tycker det är en tråkig kommun 
– man vill läsa ett program som inte finns här 
– Osbecksgymnasiet har tidigare haft ett dåligt rykte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att de flesta ungdomarna vill resa efter gymnasiet men inte tror att det kommer att göra det kan 
bero på att man saknar pengar för att genomföra resandet.   
 
Generellt är det fler killar som på olika sätt vill stanna kvar i kommunen (gymnasiestudier eller 
jobb). Anledningen till det kan vara sammankopplat med resultaten i förra avsnittet, Arbete, att 
fler killar har sommarjobbat här, fler killar vill starta eget företag och ungdomarna kanske anser 
att kommunen erbjuder fler jobb- och studiemöjligheter för killar. Jämför man med alla 
kommuner som har gjort LUPP-enkäten 2012 är det samma tendenser, vilket strider mot 
argumentationen att det är något särskilt med Laholm. Det kan vara så att tjejer är mer 
flyttbenägna.  
 
Av dem som vill bo kvar är det närhet till familj/släkt och flickvän/pojkvän som är avgörande, 
faktorer som kommunen kan göra mycket lite för att påverka. Men för de som vill flytta från 
kommunen är det jobb och studier som är främsta anledningarna och det kan kommunen påverka 
i viss uträckning, på samma sätt som för dem som kan tänka sig att flytta tillbaka.  
 
Det är i sig inget negativt att vilja flytta från kommunen när man ger sig ut i vuxenlivet. Med de 
ökade krav på högskoleutbildning som arbetslivet har idag måste ungdomarna flytta för att få 
den kompetensen. Det som är intressant är vad som kan göra att de flyttar tillbaka. De siffror 
som Laholm visar på utflyttningsvilja är likadana för alla kommuner som har gjort LUPP-
enkäten under 2012 mellan 55-65 procent vill flytta.  
 
I barn- och ungdomsnämndens elevenkät från 2012 (årskurs 7-9) ställs frågan: Jag är positiv till 
att växa upp i Laholms kommun. Svaren fördelade sig enligt följande: 

• Stämmer helt och hållet - 30,9 % 
• Stämmer ganska bra - 42,9 % 
• Stämmer ganska dåligt - 10,7 % 
• Stämmer inte alls - 8,9 % 
• Vet ej - 6,6 % 

 
Det visar att knappt 74 procent tycker att det är ganska bra eller bra att växa upp i Laholms 
kommun.   
 

”Att få utveckla framtiden 
så som vi vill.” 

 
Ungdom i årskurs 8 som svar på 

frågan om det finns något mer 
som din kommun ska veta för att 

förbättra för unga 
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” Arbetet med ungdomarna som 
kommer och ska bo på 
”invandrarhemmet” kommunen 
köpt. T.ex. träffa dem och prata/ha 
aktiviteter, så att de känner sig 
välkomna och hamnar i rätt 
kretsar.” 

Ungdom i årskurs 2 på gymnasiet 
 

Vad behöver kommunen veta mer om unga… 

Som sista fråga i enkäten fick ungdomarna lägga till om de tyckte att det fanns något mer, utöver 
de frågor som de hade svarat på, som kommunen borde veta för att göra kommunen bättre för 
unga. I det här avsnittet är dessa svar listade efter hur många som svarade ungefär samma sak, 
redovisade med det flest har tycket först.   
 
62 svar kom in från årskurs 8 och 43 svar från årskurs 2 på gymnasiet.  
 
I årskurs 8 angav flera: 

• Förbättra skolmaten 
• Alla ungdomar behöver få en dator/Ipad 
• Förhindra att ungdomar dricker alkohol/info om droger, alkohol, brottslighet/vilken 

negativ påverkan 
• Bygga fler ställen för ungdomar att vara på/fler aktiviteter 
• Minska brottsligheten/bättre poliser 
• Mer barnbidrag/studiebidrag 
• Arrangera fler ungdomsevenemang 
• Att göra kommunen till ett bättre ställe för unga vuxna 
 

 
I årskurs 2 på gymnasiet var det flera som angav: 

• Inga fler invandrare/färre invandrare 
• Bättre busstider 
• Fixa ett ställe för unga på kvällarna/mötesplats 

• Mer aktiviteter för att motverka kriminalitet bland ungdomar 
• Slösa inte pengar på onödiga saker utan satsa på ungdomar 
• Få unga mer delaktiga i samhällsfrågor, t.ex. om främlingsfientlighet/minska 

segregationen 

• Mer ungdomsarbeten 

• Högre studiebidrag 

• Ta tag i ungdomar som har det svårt i hemmet och utagerar det på allmänna platser (ex. 
vandalism) 
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”Jag tycker det ska finnas klubbar där 
man får komma in när man är 16-17 
år som det finns bar med sprit men att 
man kollar leg när man köper spriten i 
baren. För vi som är i den åldern vill 
träffa äldre killar i 19-20 årsåldern, 
men dom går inte till någon klubb där 
det är spritförbud liksom…” 

 Ungdom i årskurs 2 på gymnasiet 
 

”Göra det till ett bättre 
ställe för unga vuxna.” 

Ungdom i årskurs 8 
 

”Mindre 
kriminalitet 
såklart!” 

Ungdom i årskurs 8  

”Ha mer aktiviteter och olika 
sorters aktiviteter även om man har 
olika bakgrund.” 

Ungdom i årskurs 2 på gymnasiet.   
 

”Arrangera mer evenemang som är roliga, inte 
bara den lama stadsfesten. Gör roliga saker som 
alla åldrar kan delta i. Eller gör varje månad en 
viss åldersguppsmånad, typ november är 14-19 
årsåldern.”  

Ungdom i årskurs 8  

”Allt som har med ungdomar att 
göra. Som det är nu får man bara 
ta saker som dom kommer. Tycker 
att vi borde få vara med och 
påverka om till exempel vilka 
datorer vi ska ha och vad vi ska 
göra på fritiden. I stort sätt alls 
som rör oss ungdomar och vår 
fritid och skolgång.” 

Ungdom i årskurs 8  

 
”Mer aktiviteter för att motverka 
kriminalitet bland ungdomar.” 

Ungdom i årskurs 2 på gymnasiet  
 

”Satsa på att behålla 
affärerna inne i stan 
så att de inte flyttar ut 
på industriområdet. 
Annars blir det ännu 
mindre att göra i 
stan.” 

Ungdom i årskurs 2  

 
 

” Snälla ni. Se till att ta tag i de ungdomar som har det 
svårt i hemmet och utagerar det på allmänna platser (ex. 
vandalism).” 

Ungdom i årskurs 2 på gymnasiet 
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Förbättringsförslag  

LUPP-enkäten ger en bred bild av ungdomarnas tillvaro i kommunen. Det som har framkommit i 
denna rapport är mestadels positivt men det finns också förbättringsområden. Här presenteras de 
förbättringsförslag som den samlade analysen har kommit fram till.  
 

• I syfte att öka ungdomars intresse för lokalpolitik ska kommunen verka för att skapa mer 
användarvänliga och intresseväckande forum. Exempelvis förbättra www.laholm.se, 
utveckla kommunens synlighet på Facebook och i andra sociala medier.  

 
• Med avsikt att skapa större kunskap kring skolornas arbete kring elevinflytande och 

likabehandling möjliggörs erfarenhetsutbyte mellan rektorer och politiker i frågan.    
 

• Varje nämnd i kommunen, inklusive kommunstyrelsen behöver ta fram en plan kring hur 
de ska kommunicera och implementera ”Plan för dialog, samverkan och inflytande med 
barn och unga” för att öka ungas inflytande i kommunen.  

 
• Mot bakgrund av resultatet kring ungdomars hälsa (och framför allt återkommande 

besvär hos tjejer i årskurs 2 på gymnasiet) kan kommunen utreda hur man kan möta 
behoven med både interna resurser och tillsammans med externa aktörer. 

 
• I syfte att fler elever dagligen ska äta skollunch kan möjligheten att servera två maträtter 

per dag till lunch utredas.  
 

• I resultatet syns att användning av alkohol, narkotika och tobak alltjämt är ett problem 
bland ungdomar. Ett fortsatt och intensifierat utvecklingsarbete av kommunens 
drogförebyggande arbete bör ske.   

 
• För att kartlägga samt möjliggöra ett förebyggande arbete för att öka tryggheten bör en 

årlig trygghetsundersökning genomföras, som går ut till alla medborgare i kommunen. 
 

• En kartläggning av fritidsvanor för unga med funktionsnedsättning bör göras i syfte att 
utreda om de har samma ekonomiska möjligheter som andra ungdomar.   

 
• Mot bakgrund av resultatet i LUPP-enkäten, att tjejers intresse för företagande minskar 

med åldern, behövs en fortsatt analys av detta i syftet att vända den trenden. 
 

• Vid kommunens framtidsplanering bör 
ungdomars synpunkter tas tillvara i syfte att 
får fler att bo kvar i kommunen och få fler 
hemvändare. Detta ska ske i samverkan med 
ungdomar och unga vuxna. 
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