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Återkoppling i kommunal politik 1 

ÅTERKOPPLING I KOMMUNAL POLITIK 

Ungdomsstyrelsen har utvecklat enkätverktyget Lupp, lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken, som stöd till kommunernas arbete med ungdomspolitiska 

frågor. Tanken är att kommunerna på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur 

ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som 

bygger på samarbete mellan olika sektorer.  Enkäten vänder sig till unga i 

högstadiet och gymnasiet. Enkäten besvaras anonymt och frågorna är kate-

goriserade utifrån; fritid, skola, politik, samhälle, inflytande, hälsa, arbete 

och framtid.  Lupp har snart genomförts i hälften av Sveriges kommuner 

och datainsamlingen hösten 2012 som den här rapporten avser, besvarades 

av ca 22 000 ungdomar från 43 kommuner över hela Sverige. 

Lupp i samverkan för en bättre ungdomspolitik 

I Västernorrland har kommunerna valt att samverka kring Lupp och Kom-

munförbundets FoU enhet har fått i uppdrag att analysera resultaten.
1
 Sam-

arbetet innebär att kommunerna får tillgång till mer kvalificerade analyser. 

Samtidigt så stärks förutsättningarna för en kontinuerlig kunskapsutveck-

ling, i ungdomspolitiska frågor, då arbetet integreras i Kommunförbundet 

strukturer och nätverk för en långsiktigt hållbar välfärd, inom skola, social-

tjänst, arbetsmarknad, kultur och fritid. Genom samarbetet ges även möjlig-

heter till ett regionalt perspektiv på de ungdomspolitiska frågorna. 

Ungdomspolitiken är ett sektorsövergripande eller horisontellt politikområ-

de. Det innebär att politiken berör flera olika sektorer. Politikområdet som 

sådant ansvar inte för de medel som krävs för att nå de politiska målen utan 

genomförandet av politiken måste ske via de sektorer/politikområden som 

förfogar över resurserna.  

Vi hoppas att denna rapport ska ge ökade kunskaper om ungas situation i 

Västernorrland, men framförallt att den bidrar till att initiera ett utvecklings-

                                                           

 

 

 

 

1
 Den första rapporten ”Ung i Västernorrland” baseras på kommunernas Lupp-

enkät 2009. 
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arbete som engagerar ungdomspolitikens olika nivåer och aktörer, allt från 

ungdomarna i Västernorrland, till praktik, forskning samt det civila samhäl-

lets aktörer. Ett kompletterande instrument är Ung i dag, Ungdomsstyrelsen 

uppföljning av den nationella ungdomspolitiken.
2
 

En utgångspunkt i Ungdomspolitiken är att den kan bidra till att minska 

skillnader i ungas levnadsvillkor genom att belysa dessa, inte minst villko-

ren för dem som av olika anledningar har det svårare än andra. 

Att Kommunförbundet Västernorrland nu är en aktör i Ungdomspolitiken 

känns både spännande och utmanande. Avslutningsvis ett Stort tack till alla 

elever som deltagit i undersökningen, skolpersonal och alla andra som varit 

inblandade och gjort det möjligt att genomföra enkäten, utan er hade det inte 

varit möjligt.  

Åsa Claeson Nordin 

Utvecklingsledare kultur och ungdomsfrågor 

Kommunförbundet Västernorrland

                                                           

 

 

 

 

2
 Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att följa den nationella ungdomspolitiken. En del 

i uppdraget är att sammanställa indikatorer på ungas levnadsvillkor. Indikatorerna 

är framtagna av olika myndigheter med som har uppdrag inom ungdomspolitiken 

och sammanställs årligen i rapporten Ung idag.  
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INLEDNING 

Lupp-enkäten är ungdomsstyrelsens enkät till ungdomar som kommunerna 

erbjuds använda för att få veta något om deras åsikter och attityder om 

många politikområden. Enkätens frågor och svarsalternativ har utvecklats av 

ungdomsstyrelsen sedan början av 00-talet. Formuläret förändras bara i liten 

utsträckning varje år vilket gör att det i flera fall är möjligt att definiera in-

dikatorer och jämföra deras värden med tidigare års enkätsvar. 

Samtliga länets kommuner utom Ånge utnyttjade Ungdomsstyrelsens for-

mulär hösten 2012, och denna rapport visar resultat från ett stort antal data-

analyser av svar från länets elever i grundskolans åk 7-9 respektive gymna-

siets år 1-3. I många fall visar vi – förutom för länet – också resultat från 

deltagande kommuner, för att avgöra om variationen mellan kommuner är 

relevant att tolka. En del jämförelser med ett sammanlagt resultat från alla 

deltagande kommuner i riket görs också. 

Vi har sett att det kan skilja en del i svaren mellan gymnasieungdomar som 

bor och studerar i kommunen och gruppen som bor i kommunen men går i 

gymnasium i en annan kommun. Därför har vi i de flesta fall när det gäller 

svaren från gymnasisterna valt att redovisa dem från de som bor i kommu-

nen, även om flera av dem studerar i en annan kommun. Men när frågorna 

handlar om skolsituationen är det de som går i en skola i kommunen som är 

underlag för analyserna. Vid redovisning av hela länets resultat gör detta 

inte så stor skillnad, då mycket av den s.k. gymnasiemigrationen går mellan 

länets kommuner, men för en enskild kommun är det många gånger av be-

tydelse.   

Rapporten har en grundlig teoriförankring i vissa av kapitlen, genom bidrag 

från medarbetare med olika vetenskaplig kompetens inom FoU Västernorr-

land. Detta dels av Göran Bostedt, som forskar om hur visioner blir verklig-

het i offentliga sektorn, och Madeleine Blusi, som forskar i omvårdnad för 

äldre t.ex. hur teknologi kan komma till undsättning både för åldringar och 

anhöriga. I övrigt har Rolf Dalin, statistiker och forskningsstöd vid FoU 

Västernorrland gjort dataanalysen och skrivit övriga delar av rapporten. Ut-

formning av diagram och tabeller samt sammanställningar av svar i fritext 

har skett med hjälp av Sobani Wijesekera, assistent vid Kommunförbundet 

och Anton Askling, studerande.  
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Metod 

Datainsamlingen gjordes hösten 2012 i skolorna i kommunens regi med 

användning av Ungdomsstyrelsens enkät. Enkäten är utvecklad för Lupp, 

lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Kommunerna sörjde för datainsam-

lingen genom en totalundersökning i skolor som hade elever i åk 7-9 eller 

gymnasiets år 1-3.  

Resultat har ofta redovisats så att svar från gymnasiets år 1-3 och obligato-

riska skolans åk 7-9 kunnat jämföras med varandra. Även tjejer och killar 

har jämförts i många fall för att se hur stora eller små skillnaderna är och 

ofta har en kategorisering använts som delar in ungdomarna i gruppen ung-

domar med utomnordisk anknytning och gruppen som saknar denna familje-

anknytning. En sådan anknytning har en kille eller tjej som antingen själv är 

född utanför Norden eller har någon förälder som är det, vilket är den defi-

nition som vi använder i luppsammanhang.  

Ett specialfall var de som svarat att de själva var födda utanför Norden men 

att båda föräldrarna var födda i ett nordiskt land. Vi antog att dessa var ad-

opterade internationellt, och de kategoriserades som att de inte hade utom-

nordisk anknytning. De med utomnordisk anknytning har i regel inte delats 

upp efter kön, därför att det skulle skapa ganska små jämförelsegrupper, och 

t.ex. procenttal kunde då bli alltför påverkade av tillfälligheter. 

 Timrå och Sollefteå kommuner har valt att använda enkäten i åk 7-9 och 

gymnasiet år 1-3, medan övriga använt den i åk 8 respektive gymnasiet år 2. 

Det ingår därför i denna utsträckning svar från åk 7-9 respektive gymnasiets 

år 1-3 i redovisningarna för länet.  

I många fall var svarsuppsättningarna i form av s.k. ordnade kategorier, ofta 

i form av fyrgradiga eller femgradiga skalor. I flera fall har vi i sådana fall 

skapat en indikator för en fråga i stället för att redovisa hur svaren fördelar 

sig över alla svarsalternativ. En sådan indikator kan t.ex. ge resultatet att 

56 % av ungdomarna svarat att de tycker om skolmaten mycket eller ganska 

mycket. Sådana indikatorer har vi sedan kunnat använda för att rapportera 

jämförelser i tabellform på ett kompakt sätt. 

I ett par fall har regressionsanalys använts för att åtminstone ungefärligt se 

hur olika faktorer förklarar en intressant utfallsvariabel. För att kunna se 

bidraget från varje faktor behöver man ha flera relevanta faktorer med i ana-

lysen samtidigt, och regressionsanalys är ett sätt att göra detta.  



Inledning 5 

Vilka har svarat på enkäterna? 

Elever i åk 8 och i gymnasiets åk 2 var målgruppen för enkäterna i Härnö-

sand, Kramfors, Sundsvall och Örnsköldsvik. I Sollefteå och Timrå använ-

des enkäten i åk 7-9 respektive gymnasiets år 1-3. 

Svarsfrekvenser framgår i nedanstående tabell och illustration 2.2 visar fre-

kvensfördelning över variablerna om kön och etnicitet för länet. 

Illustration 2.1: Svarsfrekvenser i kommunerna 

Svarsfrekvens  Åk 8 Gy år 2 

Sundsvall  81 % 68 % 

Härnösand  97 %  85 % 

Sollefteå  85 % 69 % 

Kramfors  90 %  75 % 

Timrå  94 % 68 % 

Ö-vik  78 % 59 % 

 

Vi kan konstatera att svarsfrekvenserna är höga i alla kommuner på grund 

av engagerat arbete från kommunerna med att genomföra datainsamlingen. 

Detta tillsammans med Ungdomsstyrelsens fleråriga arbete med enkäten har 

resulterat i att dataanalysen ger underlag för relevant kunskap om ungdo-

marnas attityder och åsikter om de många politikområden som berörs. 

I rapporten har ibland resultat utelämnats, vilket då beror på att en kategori 

innehöll ett mycket litet antal elever. Det beror på att man i statistisk rappor-

tering inte har för avsikt att beskriva individer utan grupper eller kategorier. 

För att inte röja vilka personer som svarat på ett visst sätt utesluter man då 

kategorier ur rapporteringen. Detta gäller för kategorin annan könstillhörig-

het i illustration 2.2 när könsfördelningen redovisas i en kommun, men i 

redovisningen för länet är det inget röjandeproblem i att redovisa detta.   

Den tredje kategorin varierade något i storlek mellan kommunerna.. 

Illustration 2.2: Bakgrundsfakta, länet  

  Åk 7-9 Gy år 1-3 
  Antal Procent Antal  Procent 

Kön 
Tjej 1286  48,7 % 1152  48,1 % 
Kille 1314    49,8 % 1210    50,5 % 
Annan könstillhörighet 38 1,4 % 35 1,5 % 

Familjeanknyt-
ning 

Utomnordisk anknytning 366    14,4 % 275 11,5 % 
Ej utomnordisk anknytning 2180    85,6 % 2116 88,5 % 

Vi ser t.ex. att 38 respektive 35 av eleverna i åk 7-9 respektive gymnasiet i länet svarade 

annan könstillhörighet när det gällde kön, dvs. de anslöt till personer som inte är eller 

inte känner sig tillhöra könen tjej eller kille.  
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FRITID 

En viktig del av ungdomars liv är deras möjligheter till ett rikt fritidsliv. I 

detta innefattas såväl den känsla av samhörighet som kan finnas i en gemen-

sam fika på ett café, som tillhörighet i att vara en del av ett idrottslag eller 

verksam i en förening. Ungdomars uppfattningar om möjligheter och hinder 

vad avser fritidssysselsättningar är en alltför ofta bortglömd komponent i 

den helhet som utgör en meningsfull vardag.   

Inledning 

Fritidens möjligheter interagerar via ungdomarnas uppfattningar om möjlig-

heter och hinder med andra politikområden av betydelse för de unga. Vad 

avser Lupp-enkätens områden återfinns samband med t.ex. Arbete (genom 

fritidsaktiviteter skapas de sociala nätverk som underlättar möjligheterna att 

senare i livet få ett arbete), med Trygghet (därför att några kan känna sig 

begränsade att göra vad de har lust med pga. otrygghet), med Hälsa (efter-

som ett rikt fritidsliv kan ge såväl bidrag till den fysiska hälsan (motion, 

idrott) som till den psykiska hälsan (känsla av meningsfullhet)).  

Här redovisar vi hur stor del av ungdomarna som tycker de har gott om fri-

tid etc., hur mycket det finns att göra, var de tillbringar fritiden när de är 

med sina kompisar och hur många som är föreningsaktiva. Varje diagram 

eller tabell har en undertext som är ett tolkningsexempel. Det visar ganska 

precis vilken sorts information som finns att hämta i just den illustrationen. 

Hur mycket fritid och hur mycket att göra 

Att känna att man har för lite fritid kan nog ge en känsla av frustration, och 

kanske kan känslan bidra till stress. En sammanställning av svaren på hälso-

frågan om stress och på frågan om hur mycket fritid ungdomarna har visar 

på förhöjd andel stressade både bland tjejer och killar som svarat att de hade 

för lite fritid. För länet var det 85 % av tjejerna och 62 % av killarna i gym-

nasiet  som svarade att de kände sig stressade varje vecka. 

Att ha en känsla av att  ha för lite fritid kan också vara uttryck för att man 

deltar i många organiserade eller spontana aktiviteter. I så fall borde man 

hitta ett positivt samband mellan att ha ”för lite fritid” och variabler som ”är 

medlem i en förening”. Detta är också fallet; andelen som är föreningsmed-

lem är 57 % mot 42 % till dens favör som säger sig ha brist på fritid. 
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Vi ser att det skiljer en del mellan tjejer och killar både i gymnasiet och åk 

7-9 när det gäller hur många procent som tycker de har för lite fritid . Det är 

42 % av tjejerna i gymnasiet och 34 % av dem i högstadiet som svarar detta. 

För killarna är motsvarande andelar lägre: 27 % respektive 24 %. Annars 

tycker en stor majoritet av tjejer och killar, ca 60 %, att de har lagom myck-

et fritid. (Illustration 3.1 och 3.2.) Av kommunerna var det bara Timrå som 

skiljde ut sig från mängden i denna fråga. Där var det ingen skillnad alls 

mellan tjejer och killar i gymnasiet, medan skillnaden var påtagligt stor i de 

andra kommunerna. 

Illustration 3.1 

 

Här ser vi t.ex. att 6 % av tjejerna i länets gymnasieskolor svarade att de har så mycket fritid att 

de inte vet vad de ska göra. 

 

Illustration 3.2 

 

Här ser vi t.ex. att 14 % av killarna i åk 7-9 i länet svarade att de har så mycket fritid att de inte vet vad de 

ska göra. 

 

Man skulle kunna tänka att det är tecken på resurssvaghet att man upplever 

att man inte vet vad man ska göra med den fritid man har. Här återfinns en 

skillnad mellan könen. Ca dubbelt så hög procentandel pojkar jämfört med 

flickor anger detta svar. Vi har jämfört denna kategori med de två övriga i 

samband med vad de svarar på några frågor om politik och samhällsintresse. 

Vi fann då att de som svarade att de hade så mycket fritid att de inte visste 

vad de skulle göra med den, var klart underrepresenterade när det gäller 

frågorna om intresse för samhälle och politik. Det var också mindre vanligt 

att dessa svarade att de hade eller kunde tänka sig att delta i demonstratio-

ner, bojkotter eller utföra andra politiska handlingar. Det var också få av 

dem som sa sig vilja vara med och påverka i politiken, ca 30 % jämfört med 
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ca 40 % bland de som svarat att de hade lagom mycket fritid och ca 50 % 

bland de som hade för lite fritid. 

Ibland hör man att det inte finns något för ungdomar att göra på fritiden. 

Vad är ungdomarnas syn på detta.  

Svaren på frågan om hur mycket man har att göra på fritiden skiljer sig åt 

dels mellan högstadiet och gymnasiet, dels mellan tjejer och killar. Det är en 

större andel av högstadieungdomarna än gymnasisterna som svarar att det 

finns mycket att göra på fritiden. Det är också en större andel av killarna än 

tjejerna som svarar detta, i båda åldersgrupperna. Men det är inte någon 

större skillnad i svaren mellan dem som har familjeband utanför norden och 

de övriga, varken i åk 7-9 eller gymnasiet år 1-3 (illustration 3.3). 

Illustration 3.3 

 

Diagrammet visar t.ex. att just mer än hälften (52 %) av gymnasieungdomarna i länet som 
har en familjeanknytning utanför de nordiska länderna, svarar att de har ganska mycket eller 
väldigt mycket att göra på fritiden. Skillnaderna mellan kategorier är inte väldigt stora, men 
fler av högstadieungdomarna än gymnasisterna och fler av killarna än tjejerna svarar detta.  

 

Sammanfattning fritid 

Det mönster vi ser i länet är följande: En väldigt stor andel av eleverna i åk 

7-9 svarar att det finns mycket att göra på fritiden. Bland gymnasisterna är 

den andelen ca 13 procentenheter mindre än i åk 7-9 och bland tjejer är den 

ungefär 9 procentenheter mindre än bland killar. Samtidigt , som vi såg i 

början av avsnittet, anser en större del av tjejerna än killarna att de har för 

lite fritid liksom en större del av gymnasister än av elever i åk 7-9, särskilt 

bland tjejerna. Man kunde kanske tro att de som tycker det finns lite eller 

ingenting att göra på fritiden skulle svara att de hade gott om fritid, men det 

är inte något starkt samband mellan de två variablerna.  
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Var man träffas 

Ungdomarna delar ofta sin fritid med andra ungdomar och en enkätfråga 

gällde vilka platser de brukar vara på när de träffar sina kompisar. De fick 

bara markera två alternativ var (illustration 3.4 och 3.5). Väldigt många sva-

rade som ett av de två alternativen att de och kompisarna träffas hemma hos 

varandra. 

Illustration 3.4 

 

Diagrammet visar bl.a. att 20 % av ungdomarna i Länet som går i gymnasiet (år 1-3) svarar 

att de brukar träffa sina kompisar i centrum/på stan.  

 

Illustration 3.5 

 

Diagrammet visar bl.a. att 19 % av ungdomarna i länet som går i åk 7-9 svarar att de brukar träffa 

sina kompisar i centrum/på stan.  
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Föreningsaktivitet 

Föreningsaktivitet har över många decennier gynnats av myndigheterna, 

särskilt när det gäller ungdomars deltagande. Man har också diskuterat den 

trend som varit gällande under senare tid. Frågan om deltagande i föreningar 

har formulerats på samma sätt av ungdomsstyrelsen i Lupp-enkäterna under 

2005 till 2011. Men i 2012 års enkät är frågan omformulerad och svaren nu 

är inte direkt jämförbara med tidigare resultat. Därför har vi gjort en separat 

analys för hela riket eftersom trenden i hela Sverige är en intressant referens 

och därför att vi kunde följa resultatet av exakt samma frågeformulering 

ända fram till 2011. Nedan redovisar vi alltså resultat för riket för tre typer 

av föreningar i ett diagram. 

Det som redovisas här är föreningsdeltagandet bland ungdomar i åk 7-9 för 

alla kommuner som deltog i Lupp under vissa år. Vi ser en långsam men 

stadig nedgång i andelen som är aktiva i någon förening under hela perioden 

2005 till 2011. Den enda uppgången under den tiden är att idrott killar öka-

de andelen aktiva från 39 % 2009 till 40 % 2011. Bland tjejer minskade del-

tagandet med en halv procentenhet i idrottsföreningar (illustration 3.6). 

Lupp-enkäterna för 2012 har en kort rak fråga som lyder ”Är du medlem i 

någon förening?” med svarsalternativ ”ja/nej”. Den nämner inte specifika 

typer föreningar, som tidigare enkäter gjorde. Om frågan formuleras på det-

ta enkla sätt även i fortsättningen kommer vi åter kunna följa utvecklingen 

av svaren. I denna rapport redovisar vi bara hur länets ungdomars svar rela-

terar till de sammantagna svaren från deltagande kommuner i riket, inte till 

åren innan.  

Illustration 3.6 

 

Här kan vi bl.a. se att deltagandet i kulturföreningar bland tjejer i åk 7-9 i landet minskat från 
14 % till knappt 10 % från 2005 till 2011. 
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När det gäller Västernorrland kan vi  i redovisningen av svar på undersök-

ningen 2012 se att det inte är någon nämnvärd skillnad mellan tjejer och 

killar, varken i gymnasiet eller i högstadiet, när det gäller hur vanligt det är 

med medlemskap i förening.  (Illustration 3.7). 

Illustration 3.7 

 

Vi ser i diagrammet bl.a. att det var 52 % av killarna i gymnasiets år 1-3 i länet som var 
medlem i någon förening.   

 

Sammanfattning föreningsaktivitet 

Det vi kan se när det gäller aktivitet och medlemskap i föreningar är att det 

under 2005 till 2009 i riket varit en trend mot minskande deltagande i hög-

stadieåldrarna. Västernorrland har bara marginellt lägre andelar förenings-

medlemmar än snittet för alla kommuner i riket som deltog i Lupp 2012.  

Illustration 3.8 visar att det skiljer en hel del mellan kommunerna och vi ser 

att Örnsköldsvik har en mycket hög andel föreningsaktiva i åk 8 och jämfö-

relsevis en hög andel även bland gymnasisternas år 2. Sundsvall har också 

höga andelar. Vi kan i samma diagram också lägga märke till att andelen 

föreningsaktiva tjejer är högre i högstadieklasserna i de flesta kommuner, 

medan det är tvärtom i gymnasiet. Timrå kommun uppvisar ett jämförelse-

vis med de andra kommunerna lägre föreningsdeltagande i årskurs 8. 
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Illustration 3.8 

 

Vi ser t.ex. att 75 % av tjejerna i åk 8 i Örnsköldsvik svarar att de är medlem i någon förening. 

 

Diskussion 

I inledningen på detta avsnitt konstaterade vi att känslan av att ha för lite 

fritid kan skapa frustration och därigenom bidra till stressad livssituation för 

ungdomarna. En sammanställning av svaren på hälsofrågan om stress och på 

frågan om hur mycket fritid ungdomarna har visar på förhöjd andel stres-

sade både bland tjejer och killar som svarat att de hade för lite fritid. Frågan 

om att kunna organisera sin vardag så att man klarar av livets olika krav; 

familj, skola, umgänge och vila, blir betydelsefullt. Vi menar dock att det 

samtidigt är viktigt att analysera den grupp ungdomar som anger att de har 

så mycket fritid att man inte vet vad man skall göra av den. Svaren att man 

har för mycket fritid kan signalera utanförskap, inaktivitet och en brist på 

självförtroende och självkänsla. I det senare fallet menar vi att det kan fin-

nas risker för självpåtagen isolering från vänner, frånvaro av intressen och 

avsaknad av ett ’driv’ i livshållning. Det behöver inte vara så, men vi vill 

markera vikten av en analys gällande även denna ungdomsgrupp. I 2009 års 

Lupp-resultat kunde vi t ex. visa på ett samband mellan denna ungdoms-

grupp och bristande politiska resurser (organiseringskraft och kunskap om 

hur man kan ’komma till tals’ med sina åsikter) samt tilltro till demokratiska 

parlamentariska metoder.  Samma generella tendens återfinns i 2012 års 

Lupp-material.  

Flera av frågorna om ungdomarnas fritidsförhållanden gränsar till varandra. 

Om man t.ex. analyserar skillnader i svaren från tjejer och killar vad avser 

om man har ganska eller väldigt mycket att göra på fritiden så kan det kan-
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ske förklaras till en del av om man avstår från att göra något pga. kön (t ex. 

trygghetsfaktorer) eller behov av att arbeta (socio-ekonomiska förutsätt-

ningar). Lupp-materialet ger rika möjligheter till detaljerad analys av hur 

olika faktorer påverkar utfallet av svaren från ungdomarna i respektive 

kommun. Vi har i denna länsrapport begränsat de analyser vi gjort i syfte att 

inte få ett alltför omfångsrikt material. Vi menar dock att såväl skäl som 

möjligheter till viktiga och intressanta bearbetningar föreligger för de en-

skilda kommunerna. 

I såväl årets enkät, som enkäten år 2009, är besök hemma hos varandra det 

vanligaste stället för möten. Detta resultat förvånar inte och ger heller ingen 

orsak till problematiserande analys. En relativt hög andel av ungdomarna 

anger därutöver utomhus/i centrum/på stan som samlingsplats, medan fri-

tidsgårdar, föreningslokaler mm får relativt sett liten andel svar. En rimlig 

tolkning av detta är att ungdomar söker kontaktarenor, men attraheras inte 

av de etablerade arenor som finns till buds. Det finns, menar vi, utifrån detta 

skäl att ställa frågan om det föreligger behov av förändringar i arbetssätt, 

verksamhetsinriktning, lokalisering av befintliga institutionella arenor för 

ungdomars möten. Vi menar inte med detta inte att utemiljön utgör någon 

sämre mötesplats än andra ställen, utan mer att skillnaden i attraktivitet mel-

lan utemiljö och dess alternativ är så stora att det signalerar behov av efter-

tanke.  

Ett mycket oroande resultat av årets LUPP-enkät är att antalet förenings-

aktiva ungdomar stadigt minskar över tid. Ofta refereras det till förenings-

aktivitet som ett viktigt instrument för medborgerlig demokratisk skolning, 

att skapa sociala nätverk av betydelse för det fortsatta livet och en social 

färdighetsträning användbar för kommande yrkesliv. Föreningsaktivitet 

medverkar därtill till ökad pluralism i åsiktsbildning i lokalsamhället (för-

djupad demokrati) och ger ett ’social kitt’ som möjliggör känsla av trygghet, 

sammanhållning och effektiv social problemlösning. Ofta brukar detta 

benämnas samhällets sociala kapital. 

Begreppet socialt kapital kan förstås på litet olika sätt. Med det avses, se 

vidare en definition som Bo Rothstein formulerat
3
, den känsla av gemen-

                                                           

 

 

 

 

3
 Rothstein, Bo (2003). Sociala fällor och tillitens problem. Stockholm: SNS förlag. 
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skap som finns mellan individer i ett samhälle genom de nätverk av kontak-

ter, och graden av förtroenden i dessa kontakter, som etableras eller existe-

rar. Alejandro Portes menar att "Socialt kapital refererar till individers för-

måga att ta knappa resurser i anspråk på grund av att de är medlemmar i 

nätverk eller större sociala strukturer”.  Höga nivåer av socialt kapital i ett 

samhälle har i akademisk litteratur kopplats till bland annat bättre ekono-

misk tillväxt, mindre ojämlikhet, mindre brottslighet och bättre fungerande 

myndigheter.  

Tittar man på LUPP-materialets resultat finns anledning till oro. Förenings-

deltagande minskar bland de unga, vilket med tid kan få negativa effekter 

för samhällsengagemang och demokratisk fostran. Idrottsrörelsen attraherar 

många unga, medan föreningar med andra verksamhetsinriktningar tycks ha 

svårare att engagera Västernorrlands ungdomar. Samtidigt menar vi det vara 

mycket viktigt att det finns en bredd i föreningsaktiviteter för att de inte 

idrottsintresserade ungdomsgrupperna marginaliseras och tappar i politiska 

resurser. Idrottsrörelsens betydelse för såväl fysisk fostran, meningsfull fri-

tid som skapande av ett samhälleligt socialt kapital kan och bör, menar vi, 

inte underskattas. En satsning på ungdomars fritidsverksamhet medför sam-

tidigt, om teorierna kring socialt kapital stämmer, en satsning på det demo-

kratiska samhällets grunder och en känsla av meningsfullhet och samhörig-

het (KASAM, se Antonovsky,
4
). Det breda stödet till föreningslivet blir rim-

ligen således en viktig insats i kommunernas ungdomspolitik. 

 

  

                                                           

 

 

 

 

4
 Antonovsky, A; Hälsans mysterium, Natur och Kultur, 2005 
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TRYGGHET 

 

Ett avsnitt i enkäten handlar om trygghet, och man tycker nästan det är 

självklart att man ska känna sig trygg var som helst i samhället. Det ska vi 

beröra i det här kapitlet, och då ska vi också hålla ögonen öppna för att 

otrygghet också behöver belysas i ett genusperspektiv. 

Inledning 

Det har redovisats i undersökningar bl.a. från Brottsförebyggande rådet, att 

folk kan vara rädda för att förflytta sig i sina bostadsområden (se t.ex. Eriks-

son 2009
5
, Wigerholt & Irlander 2009

6
). Forskningen har också visat att 

”… människor i regel är mer oroliga för att utsättas för brott mot person än 

egendomsbrott ...” (se t ex Warr 1984
7
). Och det är känt att våldsbrott inklu-

sive våldtäkt sker just på platser och vid tidpunkter där det är folktomt så-

som vid busshållplatser, gångtunnlar och gångvägar sent på kvällen, vilket 

rapporteras av Åsa Aretun i ”Ungdomars utsatthet i bostadsområden”
8
 och 

bekräftas bl.a. i Hillier (2004).  

Aretun har gjort en intervjuundersökning i en förort till Linköping. Hon 

skriver bl.a. ”Gemensamt för deltagarna – både pojkar och flickor och oav-

sett boendeform – var fokuseringen på risker i form av kränkningar, ofre-

dande, trakasserier, hot, rån och fysisk våld av jämnåriga kompisgrupper 

boende i Lambohov. Dessa grupper benämndes gäng av deltagarna [i under-

sökningen]”.  

                                                           

 

 

 

 

5
 Eriksson, K. (2009), Otrygghet och Segregation: Bostadsområdets betydelse för 

allmänhetens otrygghet och oro för brott. Stockholm: Brå. 

6
 Wigerholt, J. & Irlander, Å. (2009), Nationella Tryggetsundersökningen 2008: Om 

utsatthet, trygghet och förtroende. Stockholm: Brå. 

7
 Warr, M. (1984), “Fear of Victimization: Why Are Women and the Elderly More 

Afraid?”, i Social Science Quarterly, vol. 65(3).  

8
 Aretun, Åsa. "Ungdomars utsatthet i bostadsområden: Trygghetsprinciper för 

fysisk planering." (2009). Linköpings universitet. 
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Ovanstående tydliggör generella otrygghetsproblem som är gemensamma 

över könsgränserna, men det finns många rapporter som handlar om mer 

specifika problem där kvinnor och tjejer är utsatta. Birgitta Andersson rap-

porterar att en undersökning gjord på uppdrag av Länsförsäkringar 2001 

visade att 70 % av kvinnor i åldern 16-29 år oroar sig för att bli våldtagna.
9
 

Och i en undersökning gjord av Lundgren m.fl. (2001) gällande omfattning-

en av våld riktat mot kvinnor, ”Slagen dam”
10

, framgår att 85 % av kvinnor 

i åldern 18-25 år oroar sig för att utsättas för våld. Andersson menar att 

kvinnors upplevelse av risk för våld måste kopplas ihop med andra upple-

velser och med kvinnors ansvar för den egna säkerheten när det gäller hur 

kvinnor bedömer risken att bli utsatt.  

Något som benämns som en riskparadox är att en del grupper som är minst 

utsatta för våld är de som är mest rädda. Det kan t.ex. gälla äldre kvinnor. Å 

andra sidan kan det förstås vara så att dessa förhindrar att det inträffar såda-

na fall av våld genom att de upplever en risk och därför inte vistas på platser 

där de känner sig otrygga.  

När vi analyserar svaren på luppenkäten kan vi kanske relatera några av 

resultaten till ovanstående. Om man känner sig otrygg kan det bero på att 

man drabbats av någon oönskad händelse eller att man föreställer sig att 

man kan drabbas. Kanske man vet att andra drabbats av något skrämmande.  

En enkätfråga handlar om vad man utsatts för senaste halvåret och en annan 

om på vilka platser man känner sig trygg eller otrygg.  

Oönskade handlingar 

Vi ser i diagrammet (illustration 4.1) att ca 11 % av gymnasiekillarna har 

utsatts för stöld och 11 % för hot, vilket är några procentenheter mer än 

motsvarande för tjejerna. Ca 11 % av tjejerna säger att de åtminstone någon 

                                                           

 

 

 

 

9
 Andersson, Birgitta. "Mäns våld blir kvinnors ansvar–riskkalkylering i det offentliga 

rummet” i Friberg." Tora (red) Speglingar av rum: om könskodade platser och 

sammanhang Stockholm: Östling bokförlag Symposium. 2005. 

10
 Lundgren m.fl. 2001, Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige. 

BRÅ, Umeå. 
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gång under halvåret inte vågat gå ut, vilket också 3 % av killarna rapporte-

rar. 

Vi ser också att ganska få utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp, 

4 % av tjejerna och mindre andel av killarna, men där får man betänka att 

den period som de rapporterar om bara är ett halvår lång och att övergrep-

pen allvarliga. Det är också liknande för eleverna i åk 7-9 (illustration 4.1).  

Illustration 4.1 

 

Här kan vi bl.a. se att 11 % av tjejerna i gymnasiet år 1-3 i länet någon gång se-

naste halvåret inte vågat gå ut. 

 

Bland ungdomarna i åk 7-9 har rapporterna av övergreppen nästan precis 

samma fördelning över typ av övergrepp och över kön som i gymnasiesko-

lan. Det är t.ex. mest tjejer som rapporterar att de åtminstone någon gång 

senaste halvåret inte vågat gå ut; 13 % av tjejerna svarar det. (Illustration 

4.2.) 

Illustration 4.2 

 

Här framgår bl.a. att 3 % av tjejerna i åk 7-9 i länet svarar att de utsatts för sexuellt 

våld eller utnyttjande under senaste halvåret. 
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Sammanfattning oönskade handlingar 

Vi kan se att killar och tjejer är ungefär lika utsatta för oönskade handlingar 

i både högstadieåldern och gymnasieåldern, med undantaget att fler tjejer, 

ungefär dubbelt så många, svarar att de utsatts för sexuellt våld eller utnytt-

jande. Det är fråga om ett fåtal procent men faktiskt dubbelt så många tjejer 

som killar som rapporterar det. Vi ser också att det är en markant skillnad 

mellan killar och tjejer i andelen som rapporterat att de någon gång senaste 

halvåret faktiskt inte vågat gå ut. Det gäller ganska många tjejer som svarar 

detta medan det är mycket mindre vanligt bland killar. 

Platser där ungdomarna känner sig otrygga eller trygga 

Trygga platser för nästan alla länets gymnasister i år 1-3 är hemmet och 

skolan. Om man räknar in både klassrumssituationen, raster och skolväg är 

de allra flesta också trygga i dessa tre situationer. Ytterligare en plats där 

man är trygg är bostadsområdet där man bor, men för en del gäller detta 

bara på dagen. På kvällar/nätter är det ganska många tjejer, som inte känner 

sig trygga där. Men det är långt ifrån en majoritet av tjejerna som upplever 

den otryggheten, 14 % enligt enkätsvaren men bara 4 % av killarna. När det 

gäller övriga platser som efterfrågades, svarar 3 % - 5 % av gymnasiekillar-

na att de känner sig otrygga, medan 8 % - 10 % av gymnasietjejerna svarar 

detta i fråga om att vara på nätet, ungdomsgårdar/liknande, uteställen samt 

buss och tåg. Ett diagram som visar resultaten för de platser som upplevdes 

otrygga av fler än enstaka gymnasieungdomar visas i illustration 4.3. 

Illustration 4.3 

 

Här kan vi t.ex. se att 14 % av gymnasietjejerna i länet svarar att de inte känner 
sig trygga i sitt bostadsområde på kvällen. Endast ett fåtal killar svarar det. 

 

Vi kan tillägga att det är de som svarar att de alltid eller oftast känner sig 

trygga som vi klassat som trygga. (Procenttalet baseras sedan på dem som 

svarar att de vistas på dessa ställen, vilket man får ta i beräkningen när det 
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gäller ungdomsgårdar/liknande. Ungefär hälften av ungdomarna svarar att 

de inte vistas där.) 

Svaren från länets ungdomar i åk 8 visar att det är något vanligare att dessa 

känner sig otrygga än att de ca tre år äldre ungdomarna gör det. När ett till 

två procent av gymnasieungdomarna finner skol- och hemmamiljöer otryg-

ga är andelarna i åk 7-9 ungefär det dubbla (vilket också är lågt). Det är lik-

som i gymnasiet fler tjejer än killar som svarar att de inte är trygga i vissa 

miljöer, som på bussar eller tåg, på sta’n, på uteställen etc. Att tjejer är 

otrygga i sitt bostadsområde på kvällen är lika vanligt som bland de äldre 

flickorna; 14 % svarar detta. Skillnaden mellan könen är genomgående un-

gefär lika stor på högstadiet som hos gymnasisterna. (Illustration 4.4.) 

Illustration 4.4 

 

Diagrammet visar bl.a. att 5 % av killarna och 10 % av tjejerna, dvs. dubbla andelen, i åk 7-9 
i länet, svarade att de inte är trygga på bussar eller tåg. 

 

Sammanfattning otrygga platser 

Vi ser att det är mycket få killar som känner sig otrygga i de flesta miljöer 

medan otryggheten är ett problem för många fler tjejer i många vardagsmil-

jöer utanför skolsituationen. Det kan gälla ute på sta’n, på offentliga lokaler, 

när de åker tåg eller buss eller till och med, eller kanske man ska säga fram-

förallt, i sitt bostadsområde på kvällen. Det är lätt att konstatera att det vi ser 

här är en situation som gör offentliga platser och resurser mer eller mindre 

otillgängliga för en del tjejer. 

För att kontrastera mellan en jämförelsevis trygga miljöer och sådana som 

ganska många upplever otrygga, har vi beräknat hur många av tjejerna och 

killarna som upplever att åtminstone någon av de offentliga miljöerna är 

otrygg. På samma sätt har vi gjort med skolmiljöerna. Med offentliga miljö-

er menar vi då på stan, på bussen, på tåget eller på uteställen och skolmil-
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jöerna är vägen till och från skolan, klassrummen och där man befinner sig 

på rasterna. Vi redovisar dessa resultat för de deltagande kommunerna var 

för sig för att variationen mellan kommuner ska framgå. Gymnasieungdo-

marna i illustration 4.5 och åk 7-9 i illustration 4.6. 

Få gymnasieungdomar är alltså otrygga i skolmiljön, men känslan av 

otrygghet kan förstås vara lika stark för ett fåtal som den är för det större 

antal som är otrygga i den offentliga miljön. Men det vi kan se är att otrygg-

het i skolan upplevs av ett fåtal medan det upplevs av många fler i det of-

fentliga rummet. Och som nämnts tidigare är det utpräglat många fler tjejer 

än killar som är otrygga i de offentliga miljöerna. 

Illustration 4.5 

 

Här ser vi t.ex att 18, 19 eller 20 procent av tjejerna i Härnösand, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik 
kände sig otrygga i en eller flera offentliga miljöer som på stan, på tåg, buss eller på uteställen. 

 

Det som är lika i åk 7-9 och i gymnasieklasserna är att det är mycket färre 

killar än tjejer som känner sig otrygg i det offentliga rummet, liksom att 

betydligt färre killar och tjejer är otrygga i skolmiljöerna än ute på stan etc. 

Variationen mellan kommuner framgår av diagrammet, där vi för varje 

kommun ser staplar för andelen killar och tjejer som svarar att de inte är 

trygga i offentliga miljön (på stan, tåg, buss eller uteställen) och motsvaran-

de för skolmiljöerna (skolväg, klassrum eller raster). 
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Illustration 4.6 

 

Här ser vi t.ex att 18 till 22 procent av tjejerna i åk 7-9 i Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå och 
Örnsköldsvik kände sig otrygga i en eller flera offentliga miljöer som på stan, på tåg, buss eller på 
uteställen. 

 

Utsatthet för mobbning, utfrysning eller orättvisor 

Vi ska också studera elevernas svar på två andra frågor. De har att göra med 

trygghet och integritet. Den ena frågan var ”har du blivit mobbad eller ut-

fryst?”, den andra ”har du blivit orättvist behandlad så att du mått riktigt 

dåligt?”. Båda frågorna gällde sådant som inträffat under det senaste halv-

året. När man tittar på resultat för gymnasieungdomarna i länet som helhet 

framgår det att många fler rapporterar att de blivit orättvist behandlade 

(32 %) jämfört med mobbade eller utfrysta (8 %). Resultatet för åk 7-9 i 

länet var högre än för gymnasiet, 35 % rapporterade att de blivit orättvist 

behandlade, 15 % att de blivit mobbade eller utfrysta åtminstone en gång 

under senaste halvåret. 

Att jämföra procenttalen om rapporterad mobbning med rikets trend över 

flera år kan vara relevant.  Visserligen har olika kommuner deltagit olika år 

i Lupp, men eftersom det är många kommuner blir det ändå tydligt om det 

finns en tendens till förändring över tid. Därför har vi skapat ett diagram 

från dessa data som får fungera som en referens (illustration 4.7). Vi kan se 

där att under tiden från 2005 har det varit mer mobbning/utfrysning på hög-

stadiet än i gymnasiet, mer bland tjejer än killar och svagt ökande för tjejer, 

medan det varit svagt minskande för killar. En tydlig ökning syns från 2011 

till 2012 bland tjejer på högstadiet.  
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Illustration 4.7 

 

Här ser vi t.ex. att andelen som rapporterade att de blivit mobbade eller utfrysta under se-

naste halvåret minskat från 13 % till 10 % för killar i åk 7-9 från 2005 till 2012. (Siffrorna för 

ett visst år gäller de kommuner som deltog just det året, vilket inte nödvändigtvis var samma 

kommuner som ett annat år.) 

 

Att vara utsatt för mobbning i länet var bara obetydligt vanligare bland tjejer 

än killar i gymnasieåldern (9 % mot 7 %) medan det i åk 7-9 var mycket 

större skillnad (22 % mot 9 %). Liksom i riket under 2011 - 12 har den 

skillnaden ökat i länet under 2009 - 2012. Bland länets ungdomar med fa-

miljeanknytning utanför Norden var detta i gymnasieåldern nästan dubbelt 

så vanligt som bland de övriga (14 % mot 8 %). I åk 7-9 var det nästan lika 

vanligt bland ungdomarna med bara svenska/nordiska familjeband som 

bland dem med utomnordiska familjeanknytningar att de svarade att de ut-

satts för mobbning (15 % respektive 17 %). Motsvarande jämförelser bland 

dem som svarat att de utsatts för orättvis behandling, visar att detta nästan 

var dubbelt så vanligt bland tjejer som bland killar. Drygt 40 % respektive 

drygt 20 % rapporterade detta, med liknande proportioner bland länets hög-

stadieungdomar som bland gymnasisterna. 

Bland dem som inte angett sin könstillhörighet som kille eller tjej utan istäl-

let valt svarsalternativet annan könstillhörighet, svarar en större andel i både 

gymnasiet och högstadiet att de blivit mobbade eller utfrysta. Och i gymna-

siet har en större andel av dem har blivit orättvist behandlade än av tjejerna 

och killarna. (Illustration 4.8.) 

Vi ska gå vidare i analysen och försöka få reda på vilka orsaker som finns 

bakom orättvisorna, genom att analysera hur svaren fördelar sig på följdfrå-

gan om vilken orsaken var till den orättvisa behandlingen. 
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Illustration 4.8: Utsatt för mobbning, utfrysning eller orättvis behandling, länet 2012 

Indikator 
Tjejer Killar 

Annan  
köns-id 

Svensk/nordisk 
anknytning 

Utomnordisk 
anknytning 

Mobbning eller utfrysning, år 1-3 gy 9 % 7 % 34 % 8 % 14 % 

Mobbning eller utfrysning, åk 7-9 22 % 9 % 31 % 15 % 17 % 

Orättvis behandling, år 1-3 gy  41 % 23 % 49 % 31 % 43 % 

Orättvis behandling, åk 7-9 46 % 25 % 34 % 34 % 41 % 
 

Tabellen visar bl.a. att 9 % av killarna i länet som går i åk 7-9, svarar att de utsatts för mobbning 

eller utfrysning senaste halvåret. 

Orsakerna till orättvis behandling 

Som vi ser i tabellen, illustration 4.8, är det många ungdomar som svarar att 

de utsatts för orättvis behandling. Enkäten innehöll också en fråga om orsa-

ken till detta, ställd till dem som svarat att de utsatts för orättvisor. Den frå-

gan har vi studerat på länsnivå. Svarsalternativen som erbjöds fångade inte 

in det ungdomarna såg som orsaker. Av de orsaker till orättvisa som angavs, 

var utseende, annat eller vet inte vanligast och stod för 77-78 % av alla an-

givna orsaker både på gymnasiet och på högstadiet. Svarsalternativ som 

vardera fick låg andel av svaren, 5 % eller färre av de angivna orsakerna, 

var kön/könstillhörighet, sexuell läggning, bakgrund/hudfärg, ålder, religi-

on, funktionsnedsättning. 

För att få lite djupare förståelse för orsakerna kan man jämföra hur svaren 

faller mellan olika kategorier av ungdomar. Bland länets gymnasieungdo-

mar är det skillnader mellan killar och tjejer som svarar att de utsatts för 

orättvisa, så att en större andel av killarna svarar bakgrund, kön eller sexuell 

läggning medan en mycket större andel av tjejerna än killarna svarar att det 

var något annat än det som svarsalternativen täcker. Ungefär lika stor andel 

av killar som tjejer svarar att utseendet var skälet (15 % respektive 13 %). 

Om vi ser på vad gymnasieungdomarna med utomnordisk anknytning svarar 

om vilka orättvisor de utsatts för, är det så många som 25 % som nämner 

bakgrund/hudfärg, 20 % som nämner utseende och i stället är det betydligt 

mindre andel som svarar annat. När det gäller kön, ålder, sexuell läggning 

och religion, är det något högre andelar som svarar detta bland dem som har 

utomnordisk anknytning än bland de som inte har det. 

Bland högstadieungdomarna i länet skiljer andelarna mellan killar och tjejer 

bara när det gällde utseende, där det är 17 % av de killar och 25 % av de 

tjejer som rapporterar att de utsatts för orättvisor, som anger detta som ett 

skäl. Och när det gäller annan orsak är tjejerna något överrepresenterade. 

För dem med utomnordisk anknytning som utsatts för orättvisor är avvikel-

serna i orsaker jämfört med övriga, märkbara för bakgrund/hudfärg och i 
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viss mån religion. I båda fallen är det högre andel bland dem med utomnor-

disk anknytning. Andelen som svarar annat är i stället betydligt lägre för 

dessa. 

Sammanfattning orättvis behandling 

Det man kan konstatera efter denna analys av orsaker till orättvisa bemötan-

den är att det i många fall är svårt att tränga in bakom siffrorna och verkli-

gen finna orsaker till att dessa uppstår. En viktig anledning till det är att det 

är en relationell innebörd i orättvisor, dvs. att det även beror på vem som 

utsätter en person för detta bemötande, inte bara vem som utsätts. Beroende 

på detta kan orättvisan uppfattas på olika sätt. Den andra anledningen just i 

vårt fall med Lupp-data, är att svarsalternativen inte fångade upp de verkliga 

orsakerna, vilket vi förstår av att en mycket stor del av svaren om orsaker 

hamnade under rubriken annat. Den situationen visar uppenbarligen på en 

brist i svarsuppsättningen på denna fråga i enkäten. 

Diskussion 

Att känna sig trygg är till en del kopplat till kön bland ungdomarna. Visser-

ligen känner sig en majoritet av både killar och tjejer trygga i olika vardags-

situationer, men det finns tillräckligt många som inte alltid gör det och inte 

överallt, för att det ska vara ett problem som är betydelsefullt att adressera. 

Och detta gäller då främst tjejer, men ändå långt ifrån en majoritet av tjejer-

na. För att åter referera till Birgitta Anderssons (2005) Mäns våld blir kvin-

nors ansvar, är konsekvensen att kvinnor skaffar ”undvikande strategier” 

och ”…själva tar ansvar för att minimera riskerna genom att undvika rum 

som tolkas som farliga.” Andersson fortsätter: ”… kvinnors upplevelser av 

risk att råka ut för mäns våld får konsekvenser. I hög grad begränsar de 

kvinnors rörelse- och handlingsfrihet i det offentliga rummet.”  

När det gäller konsekvenser för samhällsplanering fortsätter Andersson: 

”Att mer noga reflektera över hur planerade miljöer ter sig nattetid, vem 

som använder dessa miljöer och hur de kan upplevas är också oerhört viktigt 

för att skapa större tillgänglighet under dygnets alla timmar.”  

Vi konstaterar att det är skillnad i hur stor andel av killar och tjejer som rap-

porterar att de inte vågat gå ut, att de är otrygga i vissa miljöer och att de 

behandlats orättvist. Men vi konstaterar ju också att det inte är en majoritet 

av tjejerna eller killarna som detta gäller. I olika samhällssammanhang kan 

det betyda att man arbetar med allas attityder, så att de som känner sig 

otrygga osv. bemöts på ett sätt som inte skrämmer, och att platser blir trygga 

även för de som har lättast att känna sig otrygga där.    
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POLITIK OCH SAMHÄLLE 

I de föregående avsnitten i rapporten har fritids- och trygghetavsnitten i 

Lupp-enkäten kommenterats. Ett tredje område av stor betydelse är ungdo-

mars syn på politk och samhälle. 

Inledning 

Enligt SCB
11

 är drygt 1,55 miljoner, cirka 16 procent, av Sveriges befolk-

ning ungdomar mellan 13 och 25 år. De utgör därmed en stor del av befolk-

ningen. Ungdomar är inte en homogen grupp. De representerar samma skill-

nader i livsintressen, förutsättningar, åsikter mm som präglar samhället i 

stort. Det finns dock vissa sociala och kulturella villkor som gruppen ungdo-

mar, trots sin heterogenitet, har gemensamt.  

Ett viktigt socialt villkor är att de befinner sig i en frigörelse- och etable-

ringsprocess (samhällelig socialisationsprocess) där de lägger grunden för 

sitt fortsatta liv och som vuxen. Ungdomar är också generellt mer beroende 

av offentlig verksamhet än äldre och gruppen ungdomar i arbetsför ålder är 

mer känslig för ekonomiska svängningar än andra åldersgrupper. Detta 

hänger bland annat samman med att ungdomar har kortare erfarenhet och är 

nya på arbetsmarknaden.
12 

 

I Ungdomsstyrelsens studie om ungdomars attityder och värderingar fram-

kommer att ungdomar ser en fast anställning, familjebildning och eget boen-

de som viktiga för att en person ska uppfatta sig som vuxen
13

. Till detta 

kommer frågan om möjligheterna att kunna påverka omständigheterna i sitt 

liv. Att bli vuxen med insikt och förmåga att kunna påverka sin vardag, att 

ha tillräckliga politiska resurser för att vara medborgare i ett demokratiskt 

                                                           

 

 

 

 

11
 SCB, Statistisk Årsbok, 2012 

12
 Utbildningsdepartementet, remisspromemoria – en ny ungdomspolitik, 

U2013/4442/UC, 2013 

13
 Ungdomsstyrelsen; Unga med attityd, 2007 



26 Politik och samhälle 

samhälle, är en viktig frågeställning.  Medborgarskapet (perspektiv på an-

svar och rättigheter i ett demokratiskt samhälle) utgör en viktig aspekt på 

den frigörelse och etableringsprocess som ungdomar går igenom. Detta i 

synnerhet vad avser lokal/kommunal nivå.  

Aronsson
14

 menar att den kommunala medborgartanken kan ses som en 

fortsättning på den gamla församlingstanken, nämligen att det finns en till-

skriven relation till den omgivande gemenskapen som inte kan väljas bort. 

Du deltar i den oavsett utseende, yrke, begåvning och förmögenhet. Detta 

ligger nära uppfattningen om att det finns något gemensamt mänskligt att 

bygga medborgarskapet på. Om denna uppfattning, som är grunden för 

samhällssolidariteten, ska leva och utvecklas måste den ges form av ett 

”kommunikativt handlande”. Förmågan till detta kommunikativa handlande 

måste även, genom olika samhälleliga socialisationsprocesser, ges ungdo-

mar.  Det räcker inte enbart undervisas om det, eller att det ratificeras på 

statsnivå eller genom legala traktater, ungdomarna  måste också få praktise-

ra det. Eller, såsom det uttrycks i regeringens skrivelse 2009/10:53
15 

 

”Rättighetsperspektivet innebär att alla ungdomar har rätt till goda levnadsvillkor 

på samma sätt som övriga befolkningen. Det innebär att ungdomars mänskliga rät-

tigheter ska skyddas och främjas, att de ska ges möjligheter till social och ekono-

misk trygghet, god hälsa och utveckling. Inte minst handlar det om rätten att vara 

med och påverka sitt eget liv, sin närmiljö och samhällsutvecklingen i stort. Unga 

måste beredas inflytande och delaktighet på sina egna villkor och efter egen förmå-

ga.” 

Faulks
16

 utrycker detta som att det finns två typer av medborgarskap: tunn 

och tjock. Det tunna medborgarskapet (huvudsakligen ett romerskt historiskt 

medborgarskapsideal) betonar lagstiftning, frihet genom individuella val 

och passiva medborgare. Det tjocka medborgarskapet däremot (huvud-

sakligen ett grekiskt historiskt medborgarskapsideal) betonar civil-sam-

hällelig moral, civila dygder och den aktive medborgaren. Vi skall i slutet 

                                                           

 

 

 

 

14
 Aronsson, 2009 

15
 Regeringens skrivelse 2009/10:53, En strategi för ungdomspolitiken, sid 14  

 

16
 Faulks, K; Citizenship, Routledge, 2003 
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av kapitlet återkomma till denna uppdelning satt i relation till demokratiteo-

ri. 

Vi menar att, utifrån ovanstående, att detta avsnitt om politik och samhälle 

kan ses som centralt för arbetet med ungdomspolitikens två huvudsakliga 

utgångspunkter, ungdomars inflytande och välfärd
17

. 

Samtidigt som ungdomars inflytande utgör en viktig kommunal fråga att 

arbeta med är det är inte helt enkelt att reda ut vad begreppet ungdom inne-

bär. Detta är viktigt att reflektera över eftersom det kan påverka vilken arena 

och vilka arbetssätt som används för ungdomars inflytande. När blir ett barn 

en ungdom och när är en ungdom att betrakta som vuxen? I lagens mening 

är de unga vuxen vid arton års ålder. De får då möjlighet att delta vid all-

männa val och ta ansvar för sig själv i allmän mening, men är det samma 

sak som att de unga gått över i ett vuxenliv med vuxenlivets prioriteringar i 

syn på inflytande och välfärd, former för engagemang, tillträde till beslut 

mm?  

”Oavsett om man betraktar ungdomen som en social grupp eller en (fysiologisk eller psy-

kologisk) övergångsfas finns det en gemensam dimension: ungdomen innebär en delad er-

farenhet, en livsfas som i forskningen ofta betraktas som en formativ period på det vis att 

varje ny generation konfronteras med sin egen tid utan att vara präglad av dess traditioner, 

såsom de äldre är. Varje ny generation kommer därmed att formas på ett särskilt sätt av 

just sin ungdomstids historiska betingelser.” (Ekman och Todosijevi´c 2003, s 4518.) 

Att vara ungdom kan ses som en odefinierad period av livet mellan barndom 

och vuxenliv, som inte nödvändigtvis kan tydliggöras genom ålder. Som 

kommenterats inledningsvis är ungdomar inte heller någon homogen grupp 

på grund av att de är unga. Inom gruppen unga finns t ex etniska, könsmäs-

siga och ekonomiska skillnader, skillnader med avseende på bostadsort och 

livssituation mm. Något som visar sig även i denna rapport.  

                                                           

 

 

 

 

17
 Ungdomsstyrelsen 2009:6 Ung I dag 2009 

18
 Ekman J och Todosijevi´c (2003), Unga demokrater – En översikt av den aktuel-

la forskningen om ungdomar, politik och skolans demokrativärden, Forskning i 

fokus, nr. 11 Myndigheten för skolutveckling Stockholm 
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Ungdomars inflytande och makt i samhället rör delaktighet och deltagande, 

demokrati och politisk påverkan samt värderingar och attityder. Ungdoms-

tiden innebär en socialisation in i samhället, det handlar om att ta del och ta 

plats i det gemensamma. Ungdomstiden kan dock också samtidigt ses som 

en period av utanförskap, mitt emellan barndomen och vuxenlivet. Vad 

medför det i perspektiv på samhället och sin egen framtid? LUPP-materialet 

ger oss en insikt i detta, inte tolkad av vuxenvärlden utan sprungen ur ung-

domarnas egna svar från Västernorrlands olika kommuner. 

Delaktighet i samhällsliv brukar ges innebörden deltagande och aktivitet. 

Detta avsnitt redovisar ungdomarnas attityder till delaktighet i termer av 

inflytande i samhälle och politik. De flesta ungdomar vi talar om här har 

inte uppnått rösträtt, men behöver ändå ha inflytande över samhällsfrågor 

och de områden som rör deras villkor. Vilka är då dessa samhällsfrågor och 

villkor? Enligt den gällande nationella formuleringen av ungdomspolitik 

fastställs två fokus, tillgång till inflytande och tillgång till välfärd. Vilka 

välfärdsområden tycker då ungdomarna är viktigast? Vill ungdomarna vara 

med och påverka och i så fall om vad? Och vad tycker de är viktigt att 

kommunen satsar på? Tycker de det är viktigt att ungdomar är med och be-

stämmer? Vilka politiska handlingar kan ungdomar tänka sig att delta i och 

själva utföra för att utöva inflytande? I kapitlets avslutande diskussion kom-

menteras perspektiv på deltagande och aktivitet utgående från ett arenaper-

spektiv.  

När det gäller återkoppling till kommunens ungdomspolitik är svaren på 

LUPP-enkäterna förstås viktiga. Vi redovisar först vad ungdomarna svarar 

att de tycker vore viktigast för kommunpolitikerna att satsa på. De fick ett 

ganska stort antal politikområden att välja mellan men kunde inte markera 

mer än fyra, så de var tvungna att prioritera. Sedan redovisar vi intresse och 

engagemang för samhällsfrågor samt möjligheter att påverka och jämför 

med tidigare. Även frågor om ungdomarna konsumentansvar finns med. 

Viktigt att satsa på 

Att ungdomarna fick vara politiker och bestämma i kommunen där de bor, 

var utgångspunkten för en enkätfråga. Den gällde vad som enligt dem var 

viktigast att satsa på. De svarande på Lupp-enkäten fick  välja högst fyra 

alternativ från en omfattande lista av politikområden. Svaren kan därmed 

ses som ungdomarnas prioritering av för dem viktiga politikområden. Resul-

tatet redovisas i procent av antal val, uppdelat efter kön. I diagrammen har 

vi ordnat områdena efter tjejernas och killarnas sammanlagda procenttal. 
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När det gäller vad gymnasisterna vill satsa på är det skolan som ligger i topp 

med 63 % av tjejernas och 57 % av killarnas svar. Politikområden som äld-

reomsorg, hälsa samt motverkande av  kriminalitet ligger också högt. 

Illustration 5.1 

 

Här ser vi t.ex. att det är ca 35 % av killarna i gymnasiets år 1-3 i länet som tycker att det är 

viktigt i kommunen att satsa på att förhindra kriminalitet. 

 

Skillnader mellan könen är generellt små men en större andel tjejer än killar 

har t.ex. valt äldreomsorgen som viktigt område att satsa på liksom arbete 

mot  diskriminering. Killarna har i något större utsträckning än tjejerna valt 

att prioritera att motverka kriminalitet samt satsningar för idrottsanlägg-

ningar och bostäder. Se illustration 5.1 för mer detaljer. 

Skillnaderna i svar är relativt små mellan eleverna i grundskolans åk 7-9 och 

gymnasisterna. Idrottsanläggningar och att minska användning av alkohol 

och droger får högre prioritet samtidigt som t.ex. äldreomsorg och kollektiv-

trafik sjunker. Även för eleverna i grundskolans åk 7-9 ligger skolan i topp 

hos både tjejer och killar, följd av arbete mot kriminalitet.  (Illustration 5.2.) 
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Illustration 5.2 

 

Här kan vi t.ex. se att ca 51 % av tjejerna i åk 7-9 i länet svarat att det är viktigt att satsa på 

skolan i hemkommunen. 

 

Sammanfattning viktigt att satsa på 

Ungdomarna i både högstadie- och gymnasieåldern skulle prioritera sats-

ningar på t ex skolan och hälsan och på att motverka kriminalitet och främ-

lingsfientlighet. Dessutom kommer äldreomsorg högt i prioriteringen sär-

skilt för gymnasisterna medan idrottsanläggningar och motverkande av al-

kohol och droganvändning prioriteras särskilt högt bland ungdomarna i åk 

7-9.  Materialet visar att ungdomarna lyfter fram politikområden som i stor 

utsträckning kan sägas representera den generella välfärdspolitikens kärn-

områden. Ungdomars eventuella inflytande över den kommunala politiken 

skulle därmed inte komma att avgränsas till särpräglade ungdomsfrågor.  

Tvärtom visar Lupp-enkäten ett perspektiv hos ungdomarna till fromma för 

hela lokalsamhällets utveckling. 

Engagemang för samhällsfrågor eller politik 

Ungdomarna har svarat på direkta frågor om intresset för samhällsfrågor 

och politik, men också fått svara för om de gjort eller kan tänka sig göra 

vissa handlingar som får stå som markörer för engagemang i politiska eller 

samhällsfrågor. Hur många procent av ungdomarna i gymnasiegruppen re-
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spektive högstadiegruppen som antingen svarat att de gjort eller kan tänka 

sig ta kontakt med en politiker, delta i en demonstration etc. redovisas i il-

lustration 5.3 och 5.4. Som vi kan se är engagemanget mätt på detta sätt 

högre bland gymnasisterna än högstadieungdomarna, vilket kunde förväntas 

med tanke på deras högre ålder och därmed mognad. Det ska också nämnas 

att både gymnasiets år 1-3 och grundskolans åk 7-9 visar ungefär lika höga 

mått som det genomsnittliga för alla deltagande kommuner i riket och att 

ordningsföljden mellan de olika aktiviteterna är densamma i Västernorrland 

som i resultatet för hela landet. 

En snabb jämförelse mellan könen visar att skillnaderna inte är väldigt stora, 

utom när det gäller att skriva insändare, där det för hela länet är 63 % av 

tjejerna och 48 % av killarna som svarar att de gjort eller kan tänka sig göra 

det. När det gäller delta i bojkotter är det högre andel killar som svarar så, 

annars är andelarna högre för tjejerna.  

Illustration 5.3 

 

Vi ser t.ex. att 48 % av gymnasieungdomar i år 1-3 i Länet svarar att de deltagit i demonstra-
tioner eller kan tänka sig delta. 

 

Illustration 5.4 
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Här ser vi bl.a. att 40 % av ungdomarna i åk 7-9 i länet svarar att de deltagit i demonstra-

tioner eller kan tänka sig delta. 

 

Intresse för och möjlighet att påverka politik och samhälle 

I två tabeller (illustration 5.5 och 5.6) redovisar vi hur intresset för politik 

och samhällsfrågor varit i länet 2009 och 2012, när man ser till resultat av 

Lupp-mätningarna. Vi ser att 43 % av gymnasieungdomarna, svarar att de är 

intresserade av samhällsfrågor och 29 % att de är intresserade av politik. 

Detta är en positiv utveckling av politikintresset jämfört med tidigare och vi 

ser också att de som vill vara med och påverka i kommunen blivit fler och är 

nu 44 % (jmf. motsvarande resultat i SKL, 2013)
19

. Andelen som svarar att 

de inte vet om de har möjlighet att föra fram sina åsikter har också sjunkit 

betydligt jämfört med 2009. Detta är också trenden i stort i landet. Vi ser 

alltså flera tecken på positiv utveckling när det gäller inställningen till poli-

tik och samhälle, liksom till att vilja vara med och påverka. Däremot signa-

lerar ungdomarna en frustration över uppfattade möjligheter att vara med 

också påverka. För gymnasisterna svara endast 14 procent, och högstadie-

eleverna 15 procent, att de har ganska eller mycket stora möjligheter att 

framföra sina åsikter. 

För ungdomar i högstadieåldern i länet har andelen som är intresserade för 

politik ökat till 19 % sedan 2009 och positiva svar om samhällsintresse ökat 

till 32 %. Något fler ungdomar i högstadieåldern vill vara med och påverka i 

sin kommun än 2009. Andelen som svarar att de har stora eller ganska stora 

möjligheter att föra fram sina åsikter ligger kvar på en låg nivå, 15 % mot 

12 % 2009. Men på det hela taget har det varit en positiv trend även för hög-

stadieeleverna i länet sedan 2009 när det gäller dessa förutsättningar för 

levande demokratiska processer. 

                                                           

 

 

 

 

19
 Sveriges Kommuner och Landsting (2013) Ungas förhållande till demokratin. 

Stockholm:SKL  



Politik och samhälle 33 

Illustration 5.5: Intresse, vilja och möjlighet att påverka. Gy år 1-3, Länet 

 
Intresse, vilja och möjlighet, länet  

År 1-3  
2012 

År 1-3  
2009 

År 1-3 riket  
2012 

Intresse för politik (ganska eller mycket) 29 %  24 % 30 % 
Intresse för samhällsfrågor (ganska eller mycket) 43 %    44 % 44 % 

Vill vara med och påverka i kommunen  44 %    41 % 42 % 
Möjlighet att föra fram sina åsikter     
                                  (ganska eller mycket stora) 14 %    9 % 15 % 
                                  (vet inte) 26 % 35 % 25 % 
 

Här ser vi t.ex. att av gymnasieungdomar år 1-3 i länet var det bara 14 % som tyckte de 

hade ganska stora eller mycket stora möjligheter att föra fram sina åsikter. 

 

Illustration 5.6: Intresse, vilja och möjlighet att påverka. Åk 7-9, Länet 

 
Intresse, vilja och möjlighet, länet  

Åk 7-9  
2012 

Åk 7-9  
2009 

År 7-9 riket  
2012 

Intresse för politik (ganska eller mycket) 19 %  13 % 20 % 
Intresse för samhällsfrågor (ganska eller mycket) 32 %    27 % 33 % 

Vill vara med och påverka i kommunen  38 %    37 % 40 % 
Möjlighet att föra fram sina åsikter     
                                  (ganska eller mycket stora) 15 %    12 % 16 % 
                                  (vet inte) 29 % 40 % 28 % 
 

Tabellen visar bl.a. att av högstadieungdomarna i länet som höstterminen 2012 gick i åk 

7-9 , var det 38 % som svarade att de ville vara med och påverka i frågor som rör kom-

munen där de bor. 

 

Sammanfattning, engagera sig och påverka 

Vi ser en tydlig positiv förändring sedan 2009 hos ungdomarna att engagera 

sig i samhället och att vilja påverka. Detta är glädjande för lokalsamhället, 

lovande för den lokala demokratin och förpliktigande för vuxenvärlden. Om 

man till detta lägger tidigare redovisning av ungdomarnas prioriterade poli-

tikområden framstår en situation som är gynnsam för en fortsatt stark lokal 

demokrati karaktäriserad av åldersgemensamma prioriteringar. Vad avser 

intresse för politik/samhällsfrågor finns även forskning som samtidigt pekar 

på att intresset ökar med ålder
20

. Det av ungdomarna redovisade politiska 

intresset kan därmed komma att förstärkas ytterligare med tid.  

                                                           

 

 

 

 

20
 Se vidare Sveriges Kommuner och Landsting (2013) Ungas förhållande till de-

mokrati, Stockholm:SKL, 
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Länet har liknande nivåer på dessa indikatorer som riket. När vi jämför mel-

lan kommunerna i länet ser vi att en större andel av gymnasieungdomar bo-

ende i Härnösand än i de jämförda kommunerna har intresse för politik- och 

samhällsfrågor samt vill vara med och påverka i kommunen. När det gäller 

ungdomarna i åk 8 respektive åk 7-9 är kommunerna ganska homogena när 

det hur stor andel som är intresserade av dessa saker. Se tabellen i illustra-

tion 5.7 och 5.8 för mer detaljer. 

Illustration 5.7: Intresse, vilja och möjlighet att påverka, Gy 2012, kommunerna  

 
Intresse, vilja och möjlighet, länet  

Gy år 2  
H-sand 

Gy år 2  
K-fors 

Gy år 1-3 
Sollefteå 

Gy år 2 
S-vall 

Gy år 1-3 
Timrå 

Gy år 2 
Ö-vik 

Intresse för politik (ganska/mycket) 38 %  28 % 29 % 33 % 26 % 24 % 
Intresse för samhällsfrågor (ganska/mycket) 55 %    36 % 39 % 44 % 45 % 41 % 

Vill vara med och påverka i kommunen  47 %    40 % 44 % 44 % 41 % 46 % 
Möjlighet att föra fram sina åsikter        
                                  (ganska/mycket stora) 13 %    17 % 17 % 12 % 12 % 14 % 
                                  (vet inte) 24 % 26 % 24 % 26 % 23 % 29 % 
 

Tabellen visar bl.a. att av gymnasieungdomarna, år 2, boende i Härnösand, är det 47 % som svarar att de vill 

vara med och påverka i frågor som rör kommunen där de bor. 

 

Illustration 5.8: Intresse, vilja och möjlighet att påverka. Åk 7-9 2012, kommunerna 

 
Intresse, vilja och möjlighet, länet  

Åk 8  
H-sand 

Åk 8 
K-fors 

Åk 7-9 
Sollefteå 

Åk 8 
S-vall 

Åk 7-9 
Timrå 

Åk 8 
Ö-vik 

Intresse för politik (ganska/mycket) 19 %  15 % 19 % 20 % 16 % 20 % 
Intresse för samhällsfrågor (ganska/mycket) 36 %    30 % 30 % 31 % 32 % 33 % 

Vill vara med och påverka i kommunen  39 %    33 % 40 % 37 % 37 % 41 % 

Möjlighet att föra fram sina åsikter        

                                  (ganska/mycket stora) 15 %    20 % 14 % 13 % 15 % 18 % 

                                  (vet inte) 26 % 23 % 30 % 34 % 27 % 27 % 
 

Tabellen visar bl.a. att av ungdomarna i Sollefteå i 7-9, är det 40 % som svarar att de vill vara med och påver-

ka i frågor som rör kommunen där de bor. 

Diskussion 

Ett bestående intryck, när man studerar LUPP-materialets resultat från både 

år 2009 och från i år, är att ungdomarna i Västernorrlands olika kommuner 

prioriterar generella välfärdspolitiska områden i stor utsträckning. Skola, 

hälsa, arbete mot kriminalitet och missbruk kommer högt upp på priorite-

ringslistan. Trots att de svarande befinner sig i början av sin livscykel tas (i 

likhet med år 2009) även äldreomsorg upp som ett viktigt politikområde hos 

ganska många ungdomar. Utifrån ett samhällsperspektiv är detta lovande. 

Det finns hos regionens ungdomar en vilja till socialt ansvarstagande, och 

ett helhetsperspektiv på samhällets uppgifter, som går utöver en egen kort-

siktigt snäv nyttomaximering. Det som markant skiljer Västernorrlands 

kommuner från rikssiffror är att vår region tycks bättre försedd med bostä-

der jämfört med storstadsområdena. 
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LUPP-enkätens svarsalternativ har tyvärr förändrats vad avser detta års en-

kät jämförs med tidigare enkät. Ett svarsalternativ som tagits bort vad avser 

viktiga frågor att satsa på i hemkommunen, och som fick höga värden i vår 

region, är arbeten för unga. 

Ett annat framträdande resultat i LUPP-enkäten är skillnaderna mellan in-

tresse för politik kontra intresse för samhällsfrågor, samt skillnaden mellan 

en önskan från ungdomarna att vara med och påverka och hur det uppfattar 

sina möjligheter att göra det. Samma skillnader återfinns även i materialet 

från 2009. I det första fallet ovan menar vi att skillnaden framförallt kan 

förklaras av att ordet politik är belastad av en förförståelse hos ungdomar 

länkad till formella möten i beslutande institutioner och negativ medial 

spegling. Samma förförståelse belastar inte ordet samhällsintresse. Flera 

forskare hädar t ex. att det politiska intresset inte är lägre idag än tidigare, 

det är bara formerna för engagemang som förändrats
21

. Därav skillnaderna 

mellan redovisat politisk intresse kontra samhällsintresse. Sammantaget 

finns dock, menar vi, en viktigt och delvis outnyttjad kraft i det samhällsen-

gagemang ungdomarna visar. Det bådar gott för framtiden. 

Ungdomars politiska intresse, viljan och möjligheter att påverka 

Lupp-materialet 2012 uppvisar samma tendens som år 2009 i frågan om 

skillnaden mellan att vilja vara med och påverka samt uppfattade möjlig-

heter att göra detta. Vi tolkar detta som att det finns en vilja från ungdomar-

na att vara med och påverka i för dem viktiga frågor, men att de lämpliga 

arenorna för påverkan saknas
22

. Detta signalerar ett behov av eftertanke och 

pro-aktiva insatser vad avser att bredda och fördjupa formerna för interak-

                                                           

 

 

 

 

21
 Zukin, C., Keeter, S., Andolina, M., Jenkins K. & Delli Carpini, M.X. (2006) A 

New Engagement. Political Participation, Civil Life, and the Changing American 

Citizen. Oxford: University Press. 

 Henn, M. Weinstein, M and Wring, D. (2002). ”A Generation Apart? Youth and 

Political Participation in Britain”. British Journal of Politics and International Rela-

tions. 4. 167-192.  

22
 Jmf Sveriges Kommuner och Landsting (2012) Ungas förhållande till demokratin. 

Stockholm: SKL 
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tion med ungdomarna. Här finns säkerligen utrymme för innovation och 

nytänkande.  

Ungdomars prioriteringar om vad som är viktigaste frågorna i deras livs-

situation är såväl uppfordrande för vuxensamhället som lovande för framti-

den. Vi har i detta avsnitt kunnat se att det finns ett intresse hos många kring 

de vardagsnära problembilderna återverkande på deras framtidsmöjligheter 

till ett rikt liv. På samma sätt som att många ungdomar är medvetna om de 

vardagsnära problembilderna önskar de också få påverka sin framtid på oli-

ka sätt, men att de inte känner att de i lika stor utsträckning har möjlighet till 

det. Om intresset för vardagsfrågor och viljan att påverka finns där, åtestår 

frågan om arenorna för möten mellan ungdomar - och mellan ungdomar och 

beslutsfattare - också finns? Det gäller både i det lilla (i skolorna, i bostads-

områdena, i föreningslivet) som i det lokalt stora (politiska nämnder, styrel-

serum, beslutsinstanser).  

Det känns rimligt att koppla arenafokus till ungdomsfrågor, men är inte det 

enda möjliga. Många praktiker och ungdomsforskare har pekat på att de 

samhälleliga etablerade formerna för kontakt mellan ungdomar och vuxen-

värld (föreningar, partier, frågestunder mm) är föråldrade. De är inte längre 

tillräckligt attraktiva för att fånga de ungas intressen och behov 
23

. Det finns 

därmed och därför ett behov av att skapa nya arenor för möten och delta-

gande. Vilka är då de alternativa perspektiven?  

Principiellt kan tre olika ansatser vara möjliga. Det första är det organisa-

toriska/ institutionella perspektivet. Genom formaliserade arenor (nya eller 

gamla, offentliga eller icke-offentliga) skapas grunden för möten mellan 

unga eller mellan unga och vuxenvärld. Ungdomsstyrelsen har ibland signa-

lerat detta perspektiv, och det känns även igen från en del pågående ung-

domsprojekt i Sverige idag. Men tänk om organisationen är en del av pro-

blemet då? Att effektivisera organisationens beslutsfattande blir då att för-

värra problemet! 

                                                           

 

 

 

 

23
 Se vidare Ekman J och Todosijevi´c (2003), Unga demokrater – En översikt av 

den aktuella forskningen om ungdomar, politik och skolans demokrativärden, 

Forskning i fokus, nr. 11 Myndigheten för skolutveckling Stockholm 
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Den andra möjliga ansatsen utgörs av primärt fokus på engagemang. Det 

viktiga är inte arenorna för möten utan att utifrån ett processperspektiv höja 

engagemangsnivån. Dvs. att få befintliga arenor att fylla sin funktion, att 

informera om påverkansmöjligheter och att skapa ett engagemang från alla 

berörda för ungdomsfrågorna. Styrkan med detta perspektiv är att den utgår 

från en organisatorisk bas, vilken ger grund för uthållighet i engagemang. 

Ungdomar, och ungdomars engagemang, kan liknas vid volatila fenomen. 

Dvs. att engagemanget är kortsiktigt (att vara ungdom är att under en viktig 

kortare period i livet vara i övergångsfasen från barn till vuxen), lättrörligt 

(det varierar i fokus och verksamhetsområden under ungdomsåren), präglas 

av stort engagemang samt brister ofta i uthållighet. Nackdelen med detta 

perspektiv är att det bygger på ett statiskt förhållningssätt till vad som enga-

gerar, hur engagemang visar sig och varför engagemanget skall finnas. Det 

sista, varför engagemang, är det viktigaste av de tre punkterna. 

Det tredje möjliga perspektivet fokuserar, i förhållande till det första alter-

nativet ovan, system snarare än struktur, men delar perspektiv två fokus på 

process snarare än tillstånd. Det tredje perspektivet fokuserar aktivism och 

egenorganiseringens betydelse. Här blir aktiviteter kring innehållsliga te-

man, ofta av värdegrundskaraktär, grunden för ungdomars engagemang, 

möten och krav. Styrkan med perspektivet är att det utgår från ungdoms-

gruppers egna värderingar av viktiga områden för engagemang och delta-

gande (visad i LUPP-materialets svar).  

Vuxenvärldens möjliga eftersläpande självförståelse eller omvärldsanalyser 

tillåts inte utgöra samma hinder som vid de två andra alternativen. Med en-

gagemang kring för ungdomar väsentliga frågor, på ungdomars eget sätt att 

organisera/visa detta, blir socialiseringsprocesserna starka och (kanske) mer 

uthålliga.  Problemet med detta perspektiv är att man kan hamna i ett dödlä-

ge. Om arenorna, som är grunden för att engagemanget skall växa, faller 

saknas en avgörande förutsättning för att aktivismen skall leda till uthålligt 

resultat. Vidare kan detta perspektiv, fel utnyttjat, tas för intäkt från vuxen-

världen (inklusive kommunen) att inte göra något – att krypa undan sitt an-

svar. Ansvaret läggs helt på ungdomarna. Dessutom visar ungdomsvärlden, 

precis som vuxenvärlden, upp stora skillnader. Ungdomar är inte, som vi 

kommenterat tidigare, en homogen grupp, mer än i att de har en viss ålder 

gemensamt. Inom ungdomsgruppen finns en stor spridning i intressen, frå-

gor som engagerar, aktivitet/inaktivitet mm. Så hur ungdomsgrupperna i 

kommunerna skall nås på bredden blir en viktig fråga.  

I alla tre perspektiven ovan är tre ord, menar vi, väsentliga för resultatet av 

ungdomsarbetet i kommunerna; förtroende, deltagande och kontinuitet. För-

troende från vuxenvärlden till ungdomarna är en förutsättning. Deltagande 
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avser såväl att ungdomar vill och kan engagera sig för sina framtidsfrågor 

och att vuxenvärlden (den kommunala ungdomspolitiken) finns där som 

trygghet, stöd och uppmuntran. Kontinuitet innebär att ungdomsfrågor ald-

rig kan ses som tidsbestämda projekt. De är alltid, med nödvändighet, aktu-

ella och viktiga frågor för kommunerna. Ungdomsarbete i kommunernas 

måste ges erkännande och tid, innefatta alla berörda makthavare och annan 

personal och byggas upp underifrån utgående från ungdomarnas priorite-

ringar och intressen. Vi menar att LUPP-materialet i denna mening blir ett 

viktigt underlagsmaterial för att nå de olika ambitioner som innefattas i den 

kommunala ungdomspolitiken i Västernorrlands kommuner. 

Ungdomars delaktighet och inflytande i samhället  

Det är inte oproblematiskt att diskutera delaktighet och inflytande i sam-

hället när det gäller ungdomar i och med att både barndomen och till viss 

del ungdomsperioden innebär ett visst utanförskap. Detta i och med att ung-

domar inte har samma möjlighet som vuxna att delta i samhällsarbetet ge-

nom deltagande i allmänna val, arbeta politiskt i kommun, landsting och 

riksdag eller att kunna ta viktiga beslut om det egna livet. Förutsättningarna 

för att vara delaktig i samhällslivet är på förhand annorlunda för ungdomar 

än för vuxna. Att vara ung innebär således ett utanförskap från delar av 

samhällets påverkansformer på grund av just ålder. Något som både medför 

att ungdomar inte ges möjlighet att påverka samtidigt som det politiska sy-

stemet (demokratin) riskerar att gå miste om ungdomars perspektiv.  

Flera undersökningar har pekat på att ungas intresse för att engagera sig 

politiskt minskar (svaren från denna omgång Lupp-enkät visar dock på det 

motsatta i Västernorrland, se tidigare diskussion). Att unga väljer andra 

former för samhällsengagemang än partipolitiskt arbete behöver dock inte 

utgöra ett problem om, givet om, de hittar andra sätt att kanalisera sitt enga-

gemang. Detta brukar ibland, vad avser möjliga handlingsstrategier, sam-

manfattas i begreppen ”exit”, ”voice” eller ”loyalty”. Översatt på demokrati 

och deltagande kan ”exit” syfta på att unga låter bli att gå med i ett politiskt 

parti, lämnar ett parti eller avstår från att rösta i allmänna val. Att demon-
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strera eller gå med i utomparlamentariska rörelser kan vara ett exempel på 

”voice”.
24

 

Med frågan om demokrati följer också vem som är delaktig i demokratiska 

processen samt vem som har makt och inflytande och därmed också möjlig-

het att förändra inom ramen för demokratin. Vem som har makt är dock 

ingen enkel frågeställning. Formell maktposition och reell makt är t ex inte 

alltid samma sak. Frågan om ungas makt är särskilt problematisk i och med 

att de ofta inte ens har formell möjlighet att påverka. I de fall unga ges möj-

ligheter till formell påverkan beskärs detta ibland av att vuxna skapar regel-

verk/ramar för ungdomars medverkan. Ett ramverk inte alltid i överens-

stämmelse med det engagemang/önskemål som finns. Robert Dahl 
25

 disku-

terar i denna anda demokratins innehåll som substans och process i relation 

till beslutsfattande. Processen utgörs av de formella strukturer som finns för 

beslutsfattande, exempelvis ett politiskt system. Substansen är innehållet, 

det vill säga vilka frågor som debatteras som underlag för beslut. Exempli-

fierat från ungdomsområdet ges således ibland formella möjligheter till på-

verkan men att innehållet, substansen, inte alltid överensstämmer med de 

frågor som unga önskar fokusera. Detta kan exemplifieras genom den svens-

ka maktutredningens diskussion om maktens tre ansikten 
26

. Petersson et al 

döper den formella makten i samhället till maktens första ansikte. Maktens 

andra ansikte rör förutsättningar för makt, makten över dagordningen. Det 

handlar om vem som definierar vad som är ungdomars problem och vilka 

frågor som ska diskuteras, men också om att icke-beslut kan hindra att vissa 

frågor förs upp till offentligt samtal. Hur värderingar och normer skapas i 

samhället utgör maktens tredje ansikte.  

Ungdomars värderingar och tankar skapas genom samverkan av en mängd 

olika faktorer. Det handlar om relationer med omgivningen, familj och vän-

ner, men också skola och media 
27

.  För att kunna utöva makt i samhället 
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25 
Dahl R A (1989), Democracy and its critics, New Haven, Yale University Press  

26
 Se vidare Petersson, O. m.fl.: Demokrati och makt i Sverige. SOU 1990:44 

27
 SOU 1997:71, s. 46. 
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krävs att en rad förutsättningar är uppfyllda. Först och främst är det viktigt 

att kunna formulera de krav och önskemål som finns, därefter är det viktigt 

att maktstrukturerna tillåter exempelvis unga att utöva makt. Om de unga 

inte ges möjlighet att få uttrycka sin vilja finns risk för apati eller alienation 

i förhållande till demokratin. 
28

 Många praktiker och ungdomsforskare har 

pekat på att de samhälleliga etablerade formerna för kontakt mellan ungdo-

mar och vuxenvärld är föråldrade. De är inte längre tillräckligt attraktiva för 

att fånga de ungas intressen och behov
29

. Vidare, vad händer om befintliga 

traditionella arenor är en del av problemet? Att effektivisera och förstärka 

dessa arenors roll blir då att förvärra problemet. Men, å andra sidan, vad 

säger att det måste vara ett antingen eller? Här blir de handlingsstrategier 

som väljs i det kommunala ungdomsarbetet betydelsefulla. 

Ungdomars engagemang i samhällsfrågor 

Många ungdomar är engagerade i samhällsfrågor och diskuterar därmed 

även politik. Dagsaktuella frågor som rör det sociala välfärdssamhället eller 

det egna lokalsamhället är politik men etiketteras inte alltid av de unga som 

sådana. Potentialen till ett brett samhällsengagemang finns således där att 

hämta. Detta utgör en mycket viktig och förhoppningsfull signal från de 

unga till vuxenvärlden. Ungdomarna tycks säga att vårt engagemang och vår 

vilja till ansvarstagande finns där, hjälp oss bara att hitta arenorna för att 

visa det. Det är också noterbart att unga överlag i Sverige har varit mycket 

nöjda med hur den svenska demokratin fungerar. Det har varit en större an-

del bland de unga som anser att demokratin fungerar väl jämfört med in-

ställningen hos befolkningen i stort. De nordiska länderna ligger också långt 

framme när det gäller hur nöjda de unga är med demokratin. De minst nöjda 

ungdomarna finns i Europas södra delar, Grekland och Italien. 
30
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Medborgarskap, socialt kapital och demokrati 

I avsnitten Fritid diskuterade vi hur begreppet socialt kapital kan förstås. Vi 

konstaterade att det kan sägas avse den känsla av gemenskap som finns mel-

lan individer i ett samhälle genom de nätverk av kontakter, och graden av 

förtroenden i dessa kontakter, som etableras eller existerar. Inledningsvis i 

detta avsnitt diskuterade vi begreppet medborgarskap och dess möjliga in-

nehåll. Vi konstaterade att de ambitioner regeringen markerat för ungdoms-

politiken innefattar ett fokus på inflytande och välfärd, samt att inflytande 

måste såväl förstås som praktiseras. Keith Faulks 
31

har diskuterat detta i 

termer av det tunna och det tjocka medborgarskapet. Diskussionen har även 

bärighet på inflytandefrågorna speglad som perspektiv på demokrati. Stats-

vetaren Robert Putnam
32

 har visat att ett lands demokrati fungerar bra om 

det sociala kapitalet i samhället är starkt, och mindre bra om det är svagt 

eller inte finns. Han exemplifierar sitt resonemang från situationen i norra 

Italien och USA. Översatt betyder detta att Putnams teorier ansluter till det 

Faulks kallar det tjocka medborgarskapets princip. Det intressanta är att vi i 

Sverige traditionellt har en demokratisyn baserat på just det kollektiva del-

tagandets princip. I valet av styrelse för (elitorienterad demokratisyn), av 

(participatorisk demokratisyn) eller genom (deliberativ demokratisyn) fol-

ket har det aktiva deltagandet (participatorisk demokrati) värderats som en 

betydelsefull komponent i svensk demokrati. Detta gestaltas bland annat 

genom de unga och vuxnas deltagande i föreningsliv, men också ambitionen 

av att demokrati behöver praktiseras av många för att vara och förbli stark.   

En analys av LUPP-materialets resultat geri en mening anledning till oro. 

Föreningsdeltagande minskar bland de unga, vilket med tid kan få negativa 

effekter för samhällsengagemang och demokratisk fostran. Därtill finns en 

klyfta mellan ungdomars intresse för samhällsfrågor och önskan att vara 

delaktig i förhållande till uppfattade möjligheter att påverka. En klyfta som 

är viktig att analysera och pro-aktivt bearbeta i Västernorrlands kommuner.  
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FRAMTID 

En viktig framtidsfråga för en kommun och för länet är hur befolkningsut-

vecklingen kommer att bli. Och en viktig framtidsfråga för ungdomarna 

personligen är var de kommer att bo. Det är lätt att inse att dessa två frågor 

kan ha mycket att göra med varandra. I enkäten får de bl.a. svara på om de 

tror de kommer att flytta från kommunen och vilka skälen i så fall är för att 

flytta.  

Att flytta från hemkommunen och att flytta tillbaka 

Utan att i detalj gå in på hur små kommuner skiljer sig från stora när det 

gäller ut- och inflyttning, kan vi konstatera att en stor andel av länets ung-

domar i gymnasieåldern tror att de kommer att flytta från sin kommun. Det 

är 56 % av killarna och 66 % av tjejerna som svarar detta (illustration 6.1).  

Illustration 6.1 

 

Här kan vi bl.a. se att 10 % av killarna i gymnasieåldern i länet svarat att de inte tror de 

kommer att flytta. 

 

Illustration 6.2 

 

Här kan vi bland annat se att av gymnasietjejerna i länet som sagt att de kommer flytta, har 

ca 46 % svarat att det beror på att de vill prova på något nytt. 

 

Skälen till att flytta från hemkommunen redovisas i illustration 6.2. I den 
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illustrationen ser vi att av killarna är det mer än dubbelt så många som näm-

ner jobb som skäl, som att pröva något nytt. Bland tjejer är det tvärtom fler 

som nämner att pröva på något nytt än som nämner jobb som skäl till att 

lämna kommunen. 

En jämförelse mellan kommunerna i länet när det gäller benägenheten att 

flytta från hemkommunen ser vi i illustration 6.3. Benägenheten att flytta 

har säkert en hel del att göra med om man tänker gå högre utbildning efter 

gymnasiet eller inte. Det skulle kunna förklara varför det är mindre vanligt 

bland Örnsköldsviks gymnasister än övriga länet att de tror att de kommer 

att flytta. Det är ju örnsköldsviksborna som har största utbudet av högre 

utbildning inom pendlingsavstånd. 

Annars ser vi att det i de flesta kommunerna är färre killar än tjejer som sva-

rar att de tror de ska flytta. Detta beror också troligen på tjejernas högre be-

nägenhet att söka sig till högre utbildning. Men mönstret gäller inte för Tim-

rå där det faktiskt är mindre andel av just tjejer som tänker sig lämna kom-

munen efter gymnasiet (illustration 6.3) 

Illustration 6.3 

 

Vi ser t.ex. att det i både Sollefteå och Kramfors är 78 % av tjejerna i gymnasiet som svarar 

att de tror att de kommer att flytta från kommunen efter gymnasiet. 

 

Ungdomar i åk 7-9 har också fått frågorna om de tror att de kommer att flyt-

ta från kommunen de bor i och av vilken anledning i så fall. De som svarar 

att de tror de ska flytta är en mindre andel än det var bland gymnasisterna, 

40 % av killarna och 49 % av tjejerna svarar detta. Skälen till att flytta har 

ett könsmönster bland högstadieungdomarna liksom bland gymnasisterna; 

det är vanligare bland killarna än tjejerna att de tänker på jobb som anled-
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ning, medan det är vanligare bland tjejerna att de tänker på att studera eller 

pröva på något nytt.  

De viktigaste anledningarna till att ungdomarna skulle flytta tillbaka till sin 

kommun är närhet till släkt och familj, jobb samt flick-/pojkvän eller kom-

pisar. När det gäller jobb är det mycket fler killar än tjejer som anger det 

som skäl, när det gäller närhet till släkt och familj är det fler tjejer. Detal-

jerna om svaren på denna fråga finns i illustration 6.4. 

Illustration 6.4 

 

Här kan vi t.ex. avläsa att bland tjejer i gymnasiet som svarat att de kommer att flytta från 

kommunen, är det 60 % svarar att detta beror på närhet till släkt och familj. Bland gymnasie-

killarna använder 38 % samma anledning. 

 

Framtidsdrömmar för gymnasisterna 

Ungdomarna som går år 1-3 och bor i länet har fått frågan om vad de helst 

vill göra efter gymnasiet. De kan bara markera ett av alternativen. Som 

”studier” redovisar vi här flera olika svarsalternativ, som högre utbildning i 

Sverige, utbildning utomlands eller folkhögskola. Som ”jobb” räknas jobb i 

kommunen eller närliggande kommun, längre bort i Sverige eller jobb utom-

lands.  

Enkätfrågan gäller vad ungdomarna vill göra direkt efter gymnasiet. Vi ser 

att bland killar i gymnasiet år 1-3 i länet är det knappt 30 % som svarar stu-

dier som sitt val. Men det är 44 % som svarar att de helst vill jobba. Bland 

tjejerna är studievalet något högre än bland killar men det är en lägre andel, 
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36 %, som svarar jobba som alternativ. I stället är det betydligt fler tjejer än 

killar som svarar ”annat”. När det gäller ungdomar med en familjeanknyt-

ning utanför Norden, är det vanligaste att de helst vill fortsätta studera. Det 

är svaret från 44 % av dem (illustration 6.5). Det är mycket vanligare än 

bland de övriga, där andelen bara är 28 %. Det är ett tydligt resultat i länet 

som helhet att andelen som väljer högre studier som första framtidsval är 

betydligt högre bland ungdomarna med anknytning utanför norden än bland 

de övriga.  

Illustration 6.5 

 

Vi ser t.ex. att 29 % av killarna, 31 % av tjejerna och 44 % av killar och tjejer med 
utomnordisk familjeanknytning sätter studier som första val av vad de vill göra efter 
gymnasiet. 

 

När det handlar om högstadieungdomars svar på frågan om vad de helst vill 

göra efter grundskolan, är alternativet att fortsätta till gymnasieskolan det 

absolut vanligaste svaret. Men svarsalternativ som ges i enkäten skiljer mel-

lan om de helst går en gymnasieutbildning i den egna kommunen eller i en 

annan kommun. Om vi lägger ihop procenttalen för önskemålen gå gymna-

sium i hemkommunen och gå gymnasium i annan kommun, blir det 67 % av 

killarna och 77 % av tjejerna som har gymnasiestudier som förstaval. Då ser 

vi att av killarna är det fler som svarar att de helst börjar gymnasium i hem-

kommunen än börjar i en annan kommun, proportionen är 39 % i egna 

kommunen mot 28 % i annan kommun. Men bland tjejerna är det tvärtom 

och proportionerna är att 37 % svarar att de föredrar gymnasium i egna 

kommunen mot 42 % i annan kommun.  

Ungdomar med eller utan utomnordisk anknytning i åk 7-9 skiljer sig inte så 

mycket från varandra när det gäller vad de vill göra efter grundskolan. Det 

är alltså inte alls som bland gymnasisterna.   
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Sammanfattning framtidsplaner 

Väldigt många av ungdomarna i gymnasiet tror de kommer att flytta från sin 

kommun för jobb, studier eller för att prova på något nytt. Och det gäller 

även dem i åk 7-9. Men å andra sidan har många ungdomar i alla tider gjort 

det. Frågan är väl snarare om de kommer tillbaka till kommunen efter en 

period med studier och andra erfarenheter. Och ungefär hälften av dem i åk 

7-9 som helst börjar gymnasiet när det är dags för det, säger att de vill gå i 

gymnasium i en annan kommun. Vi har kallat detta gymnasiemigration. 

Under mer än ett decennium har betydligt fler ungdomar i länet sökt sig bort 

än återvänt och det innebär att det nu är ett underskott på personer i åldrar 

omkring 20-40 år. Det saknas alltså personer i reproduktiv ålder, vilket gör 

att det också är underskott på barn som är 0-10 år. De mindre kommunerna 

behöver säkert vara observanta på dessa fenomen, i den mån man kan göra 

något åt dem. 

Får man gifta sig med vem man vill? 

På senare år har det varit diskussion i frågan om unga kvinnor och män får 

lov att gifta sig med den de vill och i vilken utsträckning äktenskap är ar-

rangerade. Det visar sig i enkätsvaren att väldigt få svarar ”nej” på frågan, 

men det är ett antal som svarar att det finns restriktioner, som etniska eller 

religiösa. Både kön och etnisk grupp är relevant att analysera separat när det 

gäller denna fråga, och eftersom det är så få som svarar annat än att de får 

gifta sig med vem de vill, så blir det omöjligt att göra sådana analyser på 

kommunnivå. En sammanställning av frekvenserna visar ändå att det mellan 

kommunerna varierar mellan 3,5 % och 6 % som svarar att de antingen inte 

får bestämma vem de ska gifta sig med eller att det finns restriktioner som 

nämndes ovan. Det är också ett antal som svarar att de inte vet och den an-

delen är ca 5 % bland gymnasieungdomarna i länet och 12 % bland högsta-

dieungdomarna.  

När länets svar samtidigt delas upp efter både kön och etnicitetsvariabeln, 

ser vi att 77 % av gymnasiekillarna och 83 % av gymnasietjejerna med fa-

miljeanknytning utanför norden svarar att de får bestämma själva. Skillna-

den mellan killar och tjejer förklaras av att det är något fler killar än tjejer 

som svarar att de inte vet, de inte får eller att det finns restriktioner. 

Bland högstadieungdomarna är det alltså fler som svarar att de inte vet, men 

i övrigt är det 10 % av tjejerna och 11 % av killarna med utomnordisk an-

knytning i länet som svarar att de antingen inte får bestämma vem de ska 

gifta sig med eller att det finns restriktioner, t.ex. att de måste gifta sig inom 



Framtid 47 

en etnisk eller religiös grupp. Bland de övriga var motsvarande andelar 3 % 

respektive 5 %.  

Om man i stället för den ovan använda etnicitetsvariabeln, använder födel-

seland och för åk 7-9 i länet specialstuderar svaren i gruppen födda utanför 

Europa, är det 10 tjejer av 56 (18 %) liksom 10 killar av 69 (14 %) som 

svarar att de inte får bestämma eller att det finns restriktioner. Motsvarande 

andelar i gymnasieåldern är 6 av 44 tjejer (14 %) respektive 9 av 53 killar 

(17 %). En kontroll med hur svaren fördelas på denna fråga om man tittar 

samtidigt på alla kommuner i Sverige som deltog i Lupp 2012, visar att Väs-

ternorrland skiljer sig ganska markant från riket, där andelen gymnasietjejer 

som svarar att de inte får bestämma eller att det finns restriktioner är 28 % 

och för killarna 18 %. Bland högstadietjejerna är andelen 20 % och bland 

killarna 15 % räknat över de drygt 40 kommuner som deltog i Lupp i hela 

landet. 

Framtidsutsikter 

Ungdomarna har fått en fråga om hur de allmänt ser på framtiden för sin 

egen del. Den sjugradiga skalan som använts har etiketterna ”Är mycket ne-

gativ” respektive ”Är mycket positiv” på siffran 1 och 7. Mittpunkten, den 

neutrala positionen, är då 4 och har etiketten ”Varken eller”. När vi ser på 

resultatet för länets gymnasieungdomar år 1-3, konstaterar vi att det är 78 % 

som svarar 5, 6 eller 7, dvs. högre än skalans mittpunkt 4, vilket vi kan tolka 

som att fyra av fem har en optimistisk syn på sina egna framtidsutsikter (il-

lustration 6.6).  

Illustration 6.6 

 

Det var 29 % av gymnasisterna i länet som valde den mest positiva siffran för 

hur de allmänt såg på framtiden för egen del. Medelvärdet för länet var 5,37.   
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Med samma definition av optimism i åk 7-9 som i gymnasiet, ser vi att an-

delen optimister i länets åk 7-9 är 77 % dvs. nästan samma andel som bland 

gymnasisterna. Hela fördelningen av svar ser vi i illustration 6.7.  

Illustration 6.7 

 

I åk 7-9 var det 29 % som valde den mest positiva siffran för de egna fram-

tidsutsikterna. Medelvärdet var 5,30 på den sjugradiga skalan. 

 

Vi har gjort en jämförelse mellan kommunerna när det gäller ungdomarnas 

skattning av sina egna personliga framtidsutsikter. Diagrammet i illustration 

6.8 visar att bland gymnasisterna är det Sundsvall och Örnsköldsvik som 

visar lite lägre andelar optimister än övriga. Detta utfall är inte en konsistent 

när det gäller könen, eftersom det i Örnsköldsvik är killarna som visar en 

lägre andel optimister, men i Sundsvall tjejerna. Annars är variationen mel-

lan kommunerna inte stor i den här mätningen, och de ganska små skillna-

derna mellan killar och tjejer kan nog i de flesta fall förklaras av slumpva-

riation. (Se illustration 6.8).  

3% 2% 3% 

15% 
19% 

30% 29% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

1. Är 
mycket 
negativ 

2. 3. 4. Varken 
eller 

5. 6. 7. Är 
mycket 
positiv 

Personliga framtidsutsikter, åk 7-9 länet 
(Medelvärde 5,30) 



Framtid 49 

Illustration 6.8 

 

Vi ser t.ex. att hela 85 % av gymnasietjejerna boende i timrå svarar över den neutrala mitt-

punkten på den sjugradiga skalan om personliga framtidsutsikter. 

 

De två diagrammen ovan i illustration 6.6 och 6.7 kan också hjälpa till att 

visa utgångspunkten för en annan analys. Den analysen utnyttjar svaren i 

undersökningen på frågor om hur nöjda ungdomarna är med viktiga områ-

den i sitt liv. Det gäller skolsituationen, hälsan, ekonomin och relationerna 

med familj och med kompisar. Vi tänkte det vore intressant att undersöka 

vilka av dessa faktorer som påverkar hur optimistiskt eleverna ser på sina 

egna framtidsutsikter. Ytterligare två faktorer som vi ville ha med i denna 

sambandsmodell var dels kön, dels en fråga om fysisk, psykisk eller medi-

cinsk funktionsnedsättning.  

Analysmodellen som vi använt är linjär regression, och med den får man här 

veta för en numerisk variabel, säg nöjdhet med hälsan, hur mycket högre 

(eller lägre) medelvärdet för framtidsutsikter är, om värdena på den varia-

beln – nöjdhet med hälsan - vore en enhet högre (eller lägre), t.ex. 4 i stället 

för 3, samtidigt som övriga variabler inte ökar eller minskar. Analysen gjor-

de vi i enkätsvaren från länet som helhet, men med gymnasienivån för sig 

och grundskolenivån för sig.  

Själva poängen med att ha flera förklaringsfaktorer samtidigt i modellen, är 

att betydelsen av en enskild faktor renodlas och hålls isär från de andra fak-

torerna. De måste alltså vara med samtidigt för att beräkningarna ska kunna 

hålla isär dem. Med den ganska enkla statistiska modellen vi använt får vi 

reda på att kön och kompisrelationer inte har nämnvärd betydelse för hur 

ungdomarna ser på sina framtidsutsikter. Det är hur man svarat på frågorna 
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Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik 

Andel  av killar och tjejer som ser optimistiskt på sin egen framtid.  
Gymnasiet och högstadiet,  kommunerna 

Tjej Kille 
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om nöjdhet med skolsituationen, hälsan, ekonomin, familjerelationerna och 

frågan om funktionsnedsättning, som har betydelse. Ju mer nöjda med dessa 

faktorer, desto högre medelvärde på framtidsutsikter, utom när det gäller 

funktionsnedsättning. De som har en funktionsnedsättning har en liten ten-

dens till att svara lägre på skalan framtidsutsikter; deras medelvärde är nå-

got lägre än en grupp som har samma värden på alla faktorer utom funk-

tionsnedsättningen. 

Med den modell som regressionsanalysen ger till resultat, kan vi sätta ett 

ungefärligt mått på hur stor effekt de olika faktorerna har på ungdomarnas 

optimistiska inställning till sin framtid. Tabellen (illustration 6.9) samman-

fattar detta genom att ange hur mycket varje faktor betyder för hur en grupp 

elever i medeltal svarar på frågan om framtidsutsikter. Tabellen ska förstås 

på följande sätt: Grundnivån, som är 4,96 respektive 5,02, dvs. ca 5,0 för 

både åk 7-9 och gymnasisterna, är det medelvärde modellen ger för fram-

tidsutsikter om man svarar mittenvärdet 3 på de femgradiga skalorna och 

inte har funktionsnedsättning. För dem som svarar 4 i stället för 3 på skolsi-

tuation, ökar medelvärdet för framtidsutsikter med 0,28 respektive 0,31 för 

länets gymnasister och högstadieelever. Men för dem som svarar 2 i stället 

för 3 på skolsituation, minskar istället medelvärdet för framtidsutsikter med 

0,28 respektive 0,31. På samma sätt ser vi att ett stegs högre svar på frågan 

om hälsa skulle ge en ökning med 0,19 respektive 0,21, ett steg högre på 

familjerelationer en ökning med 0,10 respektive 0,8, ett steg högre på eko-

nomi en ökning med 0,14 respektive 0,14.
33

 

När vi tänker på vilken effekt en funktionsnedsättning skulle kunna ha på 

hur man svarar på frågan om egna framtiden, gissar vi kanske att det kan 

vara en negativ effekt. Modellen visar på en sådan negativ effekt, i medeltal 

-0,17 respektive -0,20 för gymnasiet och högstadiet. För att få en uppfatt-

ning av om detta är stora eller små effekter, kan man göra följande tankeex-

periment: Om bara 20 av 100 som rapporterat en funktionsnedsättning skul-

le svara bara ett steg lägre på skalan om framtidsutsikter, skulle effekten bli 

                                                           

 

 

 

 

33
 Ökningarna är genomsnittliga och inte för en elev. Och mer exakt: de gäller när 

värdet för en variabel ökar med en enhet givet att de andra variablerna i modellen 

inte ändras. 
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att medelvärdet var 0,20 lägre för dessa hundra funktionsnedsatta ungdomar. 

Då skulle alltså övriga 80 av de 100 inte alls låta detta påverka framtidsut-

sikterna. (Illustration 6.9). 

Illustration 6.9: Påverkan på framtidsutsikter av funktionsnedsättning och av hur nöjd man är 

med vissa förhållanden. Länet. 

Gymnasiet år 1-3, länet Grundskolan åk 7-9, länet 

Faktor Effekt Osäkerhet Faktor Effekt Osäkerhet 

(Grundnivå) 4,96 0,05 (Grundnivå) 5,02 0,11 

Skolsituation (1 – 5) 0,28 0,03 Skolsituation (1 – 5) 0,31 0,04 

Hälsa (1 – 5) 0,19 0,03 Hälsa (1 – 5) 0,21 0,04 

Familjerelationer (1 – 5) 0,10 0,03 Familjerelationer (1 – 5) 0,08 0,04 

Ekonomi (1 – 5) 0,14 0,03 Ekonomi (1 – 5) 0,14 0,03 

Funktionsnedsättning (0/1) - 0,17 0,08 Funktionsnedsättning (0/1) - 0,20 0,08 
 

Här ser vi t.ex. att de gymnasister i länet som svarat ett steg högre än andra på hur nöjda de är med sin 

hälsa (femgradig skala) men samma på de andra frågorna i listan, hade 0,19 högre i medeltal på svaret 

om framtidsutsikterna. Bland högstadieungdomarna var motsvarande effekt nästan densamma, 0,21. 

Kompisrelationer och kön har tagits bort ur modellen eftersom de inte gjorde någon skillnad när det gäller 

svaren om framtidsutsikter, dvs. effekten var ungefär noll. 

 

Det vi kan se av diagrammen över svaren på frågan om de egna framtidsut-

sikterna är dels att en stor majoritet av länets ungdomar i gymnasiet år 1-3 

och i årskurs 7-9 har en optimistisk inställning när det gäller de personliga 

framtidsutsikterna. Men vi kan också se att det finns några få som verkligen 

ser negativt på sina framtidsutsikter, och det betyder att man inte kan sluta 

att söka efter dessa som skulle kunna behöva särskilt stöd i viktiga livsom-

råden. 

Sammanfattning framtidsutsikter 

I resultatet av sambandsanalysen, som redovisas i tabellen (illustration 6.9), 

ser vi att högre värden på svar om hur nöjd man är med sin skolsituation, 

sina familjerelationer, sin hälsa och sin ekonomi är positivt kopplade till 

framtidsutsikterna. Och att svaret ja på frågan om man har en funktionsned-

sättning är negativt kopplat till framtidsutsikterna. För länet som helhet 

gäller att denna negativa koppling är så pass svag att den motsvarar att högst 

20 % av dem som svarat att de har en funktionsnedsättning lät detta dra ner 

skattningen högst ett skalsteg på den sjugradiga skalan om framtidsutsikter.  

Diskussion 

Många ungdomar flyttar från hemorten och hemkommunen för att studera 

eller söka arbete. Det är också ett sätt att få nya erfarenheter och vidgade 

perspektiv på tillvaron. Att förmå utflyttade ungdomar att återvända kan i 

många fall vara en bättre strategi för kommunen än att försöka få dem att 
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stanna kvar, med tanke på de möjligheter till personlig utvecklig som det 

innebär att flytta till en annan plats för en period. 

Två viktiga skäl till att återvända som många ungdomar anger är jobb och 

relationer till släkt och familj. Om man politiskt kunde påverka något av 

detta, t.ex. arbetsmarknaden, skulle det kanske vara en möjlig motåtgärd 

mot en alltför negativ balans när det gäller unga människors in- och utflytt-

ning.  

Ungdomars utflyttning från länet som inte återställs med återflyttning inom ett 

begränsat antal år, kan ha allvarliga följder för många kommuner, som vi sett 

speciellt tydligt under de senaste 10-15 åren. Länet som helhet har en brist på 

invånare i reproduktiv ålder jämfört med riket, dvs. den ålder man har när man 

i allmänhet skaffar barn. Det visar sig nu också i en motsvarande brist på barn i 

noll till tioårsåldern. Vi kan föreställa oss att vi kan gå en ogynnsam situation 

till mötes, om denna obalans i ungas flyttande bort ifrån och tillbaka till kom-

munen fortsätter. 

Anta att man skulle vilja förebygga att ungdomar får en pessimistisk inställning 

till sin framtid och gynna en optimistisk, därför att man antar att optimistisk 

grundsyn bättre kan bidra till sådant som en bra personlig utveckling. Då kan 

man fråga sig, som förälder, politiker eller annan samhällsrepresentant, om 

detta kunde vara möjligt genom att påverka några av faktorerna som nämnts 

ovan.  

Tabellen i illustration 6.9 visar några faktorer i ungdomarnas liv som samvarie-

rar positivt eller negativt med hur positivt de ser på sin personliga framtid. Om 

vi kunde påverka några ungdomars nöjdhet med hälsan så att den vore ett steg 

högre på den femgradiga skalan, skulle då deras framtidsutsikter vara 0,2 enhe-

ter högre i genomsnitt? Vi kan inte vara säkra på en sådan sak efter en enkät-

undersökning, dvs. säkra på orsakssambanden, men det kan vara utmanande att 

pröva tanken, fundera på hur man skulle kunna gynna ungdomarnas hälsa eller 

ge dem återkoppling på deras hälsostatus så att de blev mer nöjda med hälsan, 

för att sedan utvärdera om det påverkar deras syn på framtiden.  
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ARBETE 

I enkäten har eleverna svarat på om de hade sommarjobb i somras och om 

de har ett extrajobb då de svarar på enkäten, vilket skedde under hösten 

2012. Att ha ett sommarjobb kan vara ett bra sätt att bekanta sig på ett kon-

kret sätt med arbetslivet. När det gäller extrajobb kan det både relateras till 

att bli bekant med vad det innebär att ha anställning, men det relaterar också 

till hur mycket fritid man har och hur ens ekonomi är under studietiden.  

Sommarjobb 

Det var drygt 60 % av killarna och nästan 70 % av tjejerna bland gymnasie-

ungdomarna i länet som haft sommarjobb månaderna innan höstterminen 

2012, då enkätundersökningen gjordes. När det gäller extrajobb under ter-

minen är det en tydlig skillnad mellan könen, färre killar än tjejer svarade att 

de hade extrajobb. (Illustration 7.1 och 7.2).  

Illustration 7.1 

 

Bland gymnasieeleverna i länet uppgav bl.a. 63 % av killarna att de hade sommarjobb 
sommaren 2012. 

 

Illustration 7.2 

 

När det gäller extrajobb ser vi bl.a. att 30 % av tjejerna i gymnasiets år 1-3 i länet 
svarat att de har ett extrajobb. 

 

Bland eleverna i åk 7-9 var det inte alls lika vanligt som bland gymnasister-

na att de haft sommarjobb eller hade extrajobb under terminen. Det var bara 

liten skillnad mellan killar och tjejer i den åldersgruppen. (Illustration 

7.3och 7.4.) 

63% 

21% 15% 

68% 

21% 11% 

ja, hade sommarjobb nej, försökte få utan att lyckas nej, sökte inte något 

Sommarjobb, andelar efter kön. Gymnasiet, länet 

Kille Tjej 

19% 28% 
53% 

30% 29% 
41% 

ja, har extrajobb nej, försökt få utan att lyckas nej, inte försökt/vill inte ha 

Extrajobb, andelar efter kön. Gymnasiet, länet 

Kille Tjej 
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Illustration 7.3 

 

Här kan vi bl.a. se att 23 % av killarna i åk 7-9 i länet svarat att de hade sommarjobb som-
maren 2012. 

 

Illustration 7.4 

 

Här ser vi t.ex. att 10 % av tjejerna i åk 7-9 i länet svarat att de sökt extrajobb utan att lyckas 
få anställning. 

 

Starta eget 

Viljan att starta företag har betydelse för utveckling och tillväxt i en region 

och i en kommun, och det har diskuterats ganska mycket under många år 

hur stor andel av nya företag som startas av kvinnor och av män. Det har 

också framgått att invandrare i Sverige i ganska stor utsträckning driver 

egna företag i Sverige. Med den bakgrunden kan det vara av intresse att 

undersöka attityderna till att starta eget bland ungdomarna och jämföra kil-

lar med tjejer men även jämföra dem som har en familjeanknytning utanför 

Norden med dem som varken är födda utanför Norden eller har någon föräl-

der som är det.  

Det som framgår av svaren från länets gymnasister är att det inte är stor skill-

nad mellan killar och tjejer när det gäller tankar på att starta eget företag i 

framtiden. Det är en ganska liten övervikt, 5 procentenheter till killars fördel. 

När det gäller ungdomar med utomnordisk anknytning är övervikten bara 59 % 

mot 56 % jämfört med svenska ungdomar.  
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ja, hade sommarjobb nej, försökte få utan att lyckas nej, sökte inte något 
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Extrajobb, andelar efter kön. Hst, länet 
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Illustration 7.5 

 
Vi ser t.ex. att 59 % av killarna och 54 % av tjejerna i länet som går år 1-3 i gymnasiet, sva-

rar att de kan tänka sig att starta eget företag i framtiden.  

 

Sammanfattning jobb och företagande 

Andelen gymnasister som kan tänka sig starta eget företag i framtiden är gans-

ka hög. En del av dem kommer säkert att få tanken att bli verklighet. Den vari-

ation mellan kommunerna som vi kan se tyder på att det är en högre andel av 

gymnasisterna som bor i Härnösand, Sundsvall och Timrå som har den inställ-

ningen, än i övriga länet.  

Illustration 7.6 

 

Vi ser t.ex. att det var 63 % av gymnasieungdomarna boende i Härnö-

sand som svarade att de i framtiden kunde tänka sig att starta företag. 

 

Vid motsvarande undersökning 2009 var Timrå i topp, så det höga intresset för 

företagande där bekräftas av den undersökning vi nu analyserat. (Illustration 

7.6.) En annan anmärkning som kan vara av intresse är att Örnsköldsvik som 

enda kommun har en lägre andel positiva svar på denna enkätfråga än 2009.   
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När det gäller killars och tjejers extrajobbande under skolterminen i gymnasiet 

kan vi se att det är 30 % av tjejerna mot 19 % av killarna som har ett sådant 

jobb. Skillnaden motsvaras av att det var en lika stor skillnad i andelen som 

inte sökt/inte ville ha extrajobb mellan killar och tjejer, dvs. det var drygt 

10 procentenheter fler killar än tjejer som inte sökt extrajobb. Vi ser också att 

det var lika många killar som tjejer som försökt få extrajobb men inte lyckats. 

Det kan tyda på att det inte är nämnvärd skillnad på efterfrågan på eller attrak-

tiviteten hos arbetskraft mellan könen när det gäller extrajobb.  

Att ha ett extrajobb under terminerna tar förstås tid och kan ge mindre tid åt 

fritidsaktiviteter eller skolarbete. Att fler gymnasietjejer än killar har sådant 

extrajobb skulle därigenom kunna förklara en del andra skillnader mellan kö-

nen. Det finns också sådana samband i enkätsvaren mellan extrajobb å ena si-

dan och upplevelse av t.ex. stress eller brist på fritid å den andra. Det framgår i 

svaren från både killar och tjejer, men sambanden är inte så starka och de för-

klarar bara en liten del av könsskillnaden i dessa variabler.   
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SKOLA 

Skolan är en viktig institution för ungdom. Det enkla påståendet rymmer 

flera dimensioner. En tolkning av meningen är att skolan ger förutsättningar 

för att nå de grundläggande kunskaper som är nödvändiga för en individs 

samhälls- och yrkesliv (räkna, läsa, skriva). En annan tolkning är att skolan 

är viktig för att säkerställa individens konkurrenskraft i att gå vidare till 

högre studier. En tredje tolkning är att skolan är viktig för formandet av 

socialt liv.  

Inledning 

John Dewey, amerikansk progressivistisk utbildningsfilosof och känd för sin 

idé om ’learning by doing’, skrev redan 1897
34

 i sitt pedagogiska charta att 

”I  believe that the school is primarily a social institution. Education being a 

social process...  I believe that education, therefore, is a process of living 

and not a preparation for future living”. Detta leder Dewey till slutsatsen att 

“I believe, finally, that the teacher is engaged, not simply in the training of 

individuals, but in the formation of the proper social life”. 

Deweys påståenden är samtidigt inspirerande och utmanande. Utmanande i 

meningen att skolan har ett stort ansvar att axla, och stora möjligheter att 

vara ett levande föredöme för de unga. Dewey får även stöd av Västernorr-

lands ungdomar i att undervisningens och lärarens betydelse för bedömning-

en av skolsituationen är hög. Frågan är då hur eleverna uppfattar sin skola 

och möjligheten att påverka sin vardag i skolan. Det är vad detta kapitel 

kommer att handla om. 

För rapporteringen av elevernas svar om sin skola redovisar vi för både åk 

7-9 och gymnasiets år 1-3 resultaten efter vilken kommun deras skola till-

hör. I andra kapitel i rapporten har vi redovisat gymnasiets resultat efter 

boendekommun, som beskrivits i rapportens inledning. 

                                                           

 

 

 

 

34
 Dewey, J; My pedagogical charta, 1897 
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Vi har valt att redovisa analyser av svaren om mobbning, främlingsfientlig-

het, sexuella trakasserier, våld och lika villkor mellan flickor och pojkar. Vi 

ser dessa som kvalitetsindikatorer som kan jämföras mellan skolor och 

kommuner. Vi ser också samband mellan andra frågor om kvalitet i skolan, 

t.ex. vad eleverna tycker om undervisningen, lärarna, skolbiblioteket, skol-

miljön och skolhälsovården å ena sidan och svaren på en fråga om hur nöjda 

de är med sin skolsituation å den andra. 

Oönskade handlingar 

Frågor om t.ex. främlingsfientlighet, sexuella trakasserier och lika villkor är 

frågor om mänskliga rättigheter. Ungdomarna har fått svara hur bra eller 

dåligt det stämmer att mobbning, främlingsfientlighet etc. är ett problem i 

deras skola. Åsikter om och attityder till dessa frågor jämförs här i siffror 

med motsvarande för hela riket både för åk 7-9 och gymnasiet.  

Vi har också konstruerat tabeller för jämförelser mellan länets kommuner, 

medan jämförelser på skolnivå redovisats i kommunernas Lupp-rapporter.  

Variationen mellan kommuner i indikatorerna om mobbning etc. visar att 

kommunerna skiljer sig en del från varandra, medan skillnaderna mellan 

länet och riket är små.  

Ungdomarna har svarat på påståenden via en 5-gradig skala från ”Stämmer 

mycket bra” till ”Stämmer mycket dåligt”. ”Vet inte” fanns också som alter-

nativ och dessa svar är med i underlaget för procenttalen. Indikatorerna som 

redovisas i tabellerna är andelen ungdomar som för respektive påstående 

svarat att påståendet stämmer mycket bra eller bra.  De fyra indikatorerna 

visar att de problem som undersöks är upplevs ungefär lika stora i länet som 

i riket som helhet. Detsamma gällde 2009 vid motsvarande jämförelse. När 

man jämför 2012 års resultat med det för 2009 påverkas jämförelsen tyvärr 

av att Ungdomsstyrelsen ändrat svarsalternativen genom att lägga till alter-

nativet ”vet inte”. Skillnaderna mellan resultat 2012 och 2009 kan i stor 

utsträckning bero på skillnaden i mätmetod. Se illustration 8.1 och 8.3 för 

detaljer.  
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Illustration 8.1: Andel som instämmer med påståendena, gy år 1-3  

Indikator 
Länet  
2012 

Länet 
2009 

Riket 
2012 

Riket 
2009 

Mobbning är ett problem i skolan  7 % 9 % 7 % 9 % 

Främlingsfientlighet är ett problem 9 % 14 % 8 % 14 % 

Sexuella trakasserier är ett problem  4 % 6 % 5 % 7 % 

Våld är ett problem i skolan 4 %  4 %  
 

Vi ser t.ex. att 7 % av gymnasieeleverna i länet 2012 svarar att de tycker mobb-
ning är ett problem i deras skola. 

 

Illustration 8.2: Andel som instämmer med påståendena, kommunerna gy år 1-3  

Indikator 
Härnösand 
År 2 2012 

Kramfors 
År 2 2012 

Sollefteå 
År 1-3 2012 

Sundsvall 
År 2 2012 

Timrå 
År 1-3 2012 

Örnsköldsvik 
År 2 2012 

Mobbning är ett problem i skolan  10 % 8 % 7 % 5 % 6 % 8 % 

Främlingsfientlighet är ett problem 9 % 8 % 12 % 7 % 8 % 8 % 

Sexuella trakasserier är ett problem  3 % 5 % 5 % 4 % 2 % 4 % 

Våld är ett problem i skolan 3 % 4 % 4 % 4 % 2 % 5 % 
 

Vi ser t.ex. att 7 % av gymnasieeleverna boende i Sollefteå 2012 svarar att de tycker mobbning är 
ett problem i deras skola. 

 

Illustration 8.3: Andel som instämmer med påståendena, länet åk 7-9  

Indikator 
Länet  
2012 

Länet 
2009 

Riket 
2012 

Riket 
2009 

Mobbning är ett problem i skolan  19 % 26 % 17 % 27 % 

Främlingsfientlighet är ett problem 11 % 19 % 11 % 20 % 

Sexuella trakasserier är ett problem  10 % 13 % 9 % 14 % 

Våld är ett problem i skolan 13 %  11 %  
 

Vi ser t.ex. att 19 % av eleverna i åk 7-9 i länet 2012 svarar att de 
tycker mobbning är ett problem i deras skola. 

 

Illustration 8.4: Andel som instämmer med påståendena, kommunerna åk 7-9   

Indikator 
Härnösand 
Åk 8 2012 

Kramfors 
Åk 8 2012 

Sollefteå 
Åk 7-9 2012 

Sundsvall 
Åk 8 2012 

Timrå 
Åk 7-9 2012 

Örnsköldsvik 
År 2 2012 

Mobbning är ett problem i skolan  14 % 20 % 26 % 13 % 26 % 17 % 

Främlingsfientlighet är ett problem 8 % 8 % 16 % 10 % 13 % 11 % 

Sexuella trakasserier är ett problem  7 % 11 % 12 % 8 % 12 % 9 % 

Våld är ett problem i skolan 11 % 11 % 18 % 11 % 14 % 9 % 
 

Vi ser t.ex. att 13 % av elever i åk 8 i Sundsvall 2012 svarar att de tycker mobbning är ett problem i 
deras skola. 

 

I kommunrapporterna redovisas resultaten av dessa undersökningar även för 

de enskilda skolorna, vilket visar en mycket stor variation från skolenhet till 

skolenhet. Det syns också en viss variation mellan kommuner, där Timrå 

och Sollefteå ligger över länets procenttal för åk 7-9, medan Sundsvall, 

Härnösand och Örnsköldsvik ligger under. Bland gymnasisterna upplevs 
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problemen mindre och skillnaderna mellan kommunerna är små. (Illustra-

tion 8.2 och 8.4)  

Lika villkor 

Två frågor i luppenkäten ger svar på om eleven inte tycker att det är lika 

villkor med avseende på kön. Ena frågan, gäller om det stämmer med deras 

uppfattning att flickor får bättre villkor än pojkar och den andra om det mot-

satta stämmer, att pojkar får bättre villkor än flickor. Vi redovisar hur 

många procent av svaren på vardera frågan som är att detta stämmer mycket 

bra eller ganska bra. Övriga svarsalternativ var ”stämmer ganska dåligt”, 

”stämmer mycket dåligt”, stämmer varken bra eller dåligt” och ”vet inte”. 

Genom att dessutom separera tjejernas och killarnas svar från varandra får 

vi en ganska nyanserad bild av läget när det gäller uppfattningen om det 

råder lika villkor. Och om det inte gör det, vilket kön uppfattas som miss-

gynnat respektive gynnat. 

I illustrationerna 8.5 och 8.6 här nedanför kan vi se ungefär samma mönster 

i gymnasieskolan och högstadiet. Den ganska stora grupp killar som upple-

ver att flickor får bättre möjligheter än pojkar motsvaras inte av en motsva-

rande grupp tjejer. I siffror är det bara 3 % av tjejerna i gymnasiets år 1-3 

som svarar att pojkar får bättre möjligheter, medan motsvarande för killarna 

är 15 %. I högstadiet är det ännu större del av killarna, 20 %, som svarar att 

flickor får bättre förutsättningar.  

Om vi jämför med riket ser vi att mönstret som vi ser i Västernorrland inte 

avviker särskilt mycket. I riket är opinionen i den här frågan bara ännu mer 

uttalad. Där är det 17 % av gymnasiekillarna i undersökningarna och 23 % 

av killarna i åk 7-9 som tycker att flickor får bättre förutsättningar. Bland 

länets kommuner är det bara Kramfors som avviker från mönstret, och då 

bara i gymnasiets år 2. Där var det bara 8 % av gymnasiekillarna som tyckte 

tjejer fick bättre förutsättningar. Nästan inga tjejer där tyckte att pojkar eller 

flickor fick favörer.  

Det finns förstås variation mellan länets skolor. Vi har undersökt detta för 

alla större skolor, men måste hänvisa till kommunrapporterna för dessa re-

sultat. Men här nämner vi att det är två av de större gymnasieskolorna som 

avviker betydligt från det mönster vi redan beskrivit. Den ena är Hedbergs-

ka skolan, en stor kommunal gymnasieenhet i Sundsvall, där så mycket som 

27 % av killarna i år 2 svarar att tjejerna får bättre villkor. Några procent av 

tjejerna håller med om det medan inte en enda tjej tycker att killar får bättre 

villkor. Den andra skolan är Skvaderns gymnasieskola, där bara enstaka 

procent av killar och tjejer tycker att det ges orättvisa villkor när det gäller 

kön. Det är faktiskt den enda av de större gymnasieskolorna i länet där en så 
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tydlig majoritet av både killar och tjejer har åsikten att skolan är jämställd, i 

betydelsen att killar och tjejer ges lika villkor. 

Illustration 8.5 

 

Vi ser t.ex. att 15 % av killarna i gymnasiet år 1-3 i länet tycker att flickor får bättre 
möjligheter än pojkar i skolan.  

 

Illustration 8.6 

 

Här ser vi t.ex. att 9 % av länets tjejer i åk 7-9 tycker att pojkar får bättre möjlighe-
ter än flickor i skolan.  

 

Sammanfattning oönskade handlingar och lika villkor 

Vi har sett att andelen elever som upplever problem på skolan av typen 

mobbning, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet och våld är ganska låg 

på gymnasiet, mellan 4 och 9 %, medan den är två till tre gånger så stor i 

åk 7-9. Det är en viss variation mellan kommuner på högstadiet, där Timrå 

och Sollefteå ligger högre än länet som helhet. Variationen mellan skolor är 

mycket stor, särskilt i åk 7-9. 

Det är 15 % till 20 % av killarna i länets gymnasieskolor respektive i åk 7-9 

som har uppfattningen att flickor ges bättre förutsättningar än pojkar i sko-

lan. Däremot är det inte stor andel av tjejerna som har den motsatta uppfatt-

ningen, dvs. att pojkar ges bättre förutsättningar. I riket är mönstret det-
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samma så när som på att det är ännu mer accentuerat att många av killarna 

tycker att flickor ges bättre villkor.  

Vad påverkar nöjdhet med skolsituationen? 

Analyserna i det här avsnittet handlar om hur ungdomarna svarat på frågor 

om hur bra eller dåligt de tycker om vissa funktioner eller processer på sko-

lan, och vilka av dessa som spelar roll för hur nöjda de är med sin allmänna 

skolsituation. Funktionerna och processerna som prövats är undervisningen, 

lärarna, möjligheten till extra hjälp, tillgången till datorer, skolhälsovår-

den, skolbiblioteket, skolmiljön och skolmaten. Analyserna, som gjorts var 

för sig för tjejer och killar, visar vilket som spelar större respektive mindre 

roll för dem när det gäller hur de ser på sin skolsituation. Gymnasieskolan 

med hela länet sammanslaget analyseras för sig och åk 7-9, hela länet, för 

sig. Anledningen till att vi slår ihop kommunerna och studerar data för länet 

för att analysera svaren på frågan om skolsituation, är att vi utgår från att 

sambandsmönstren och mekanismerna som skapar sambanden är ganska 

generella bland ungdomarna och att vi då kan utnyttja det större underlaget 

för att få mer stabila resultat som inte är så känsliga för tillfälligheter. 

Illustration 8.7: Elevernas bedömning av sin skolsituation. Gy år 1-3, länet 

  

Vi ser t.ex. att drygt 600 tjejer i gymnasiet år 1-3 i länet, något fler än killarna, sva-
rar att de är ganska nöjda med skolsituationen medan något färre tjejer än killar 
svarar att de är mycket nöjda.  
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Illustration 8.8: Elevernas bedömning av sin skolsituation. Åk 7-9, länet 

  

Bland högstadieungdomarna i länet ser vi samma mönster som i föregående dia-
gram, dvs. att bland killarna är det fler än bland tjejerna som svarar att de är myck-
et nöjda med sin skolsituation. 

 

Illustration 8.7 visar hur svaren på frågan om skolsituationen fördelar sig 

över den femgradiga skalan bland gymnasieskolans elever. Fördelningen i 

åk 7-9 var snarlik (illustration 8.8). I båda fallen var det något högre andel 

bland tjejer än killar som svarade ganska nöjd och något högre andel bland 

killar som svarade antingen varken nöjd eller missnöjd eller mycket nöjd. 

Det vi nu också analyserat är vilka funktioner och processer – vi kan kalla 

dem faktorer – i skolan som bidrar till att en del svarar att de är missnöjda 

och andra att de är nöjda med sin situation. För gymnasieungdomarna var 

det samma faktorer som spelade roll för tjejer och killar, medan detta i 

åk 7-9 skiljde till en del mellan könen. I högstadieåldern var det också en 

viss skillnad mot gymnasiet när det gällde vilka faktorerna var. 

Resultatet av analysen av hur faktorerna spelar roll för elevernas skolsitua-

tion visas i illustration 8.9 och 8.10. Diagrammen ska tolkas så att längden 

på en stapel i diagrammet visar hur stark påverkan just den faktorn har. Mer 

precis uttryckt: hur mycket högre (eller lägre) i medeltal nöjdheten med 

skolsituationen är för dem som svarar ett skalsteg högre på den faktor som 

stapeln avser. Då är det förutsatt att svaren på övriga faktorer är lika. Fakto-

rernas effekter på nöjdhet med skolsituationen är uppskattningar med en viss 

felmarginal, som kan vara olika för de olika faktorerna.  

Tolkningsexempel som förtydligar vad effekterna betyder finns i anslutning 

till diagrammen här nedanför. 
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Illustration 8.9 

 

Tjejernas värde för faktorn lärarna är 0,23, vilket kan tolkas så att de som svarar ett 
steg högre på den femgradiga skalan om lärarna, i genomsnitt svarar 0,23 högre 
på frågan om skolsituationen, givet att de svarar lika på de övriga faktorerna. Detta 
gäller för gymnasiet, hela länet sammantaget.  

 

Illustration 8.10  

 

För åk 7-9 i länet ser vi t.ex. att killarnas värde för faktorn undervisningen är 0,16, 
vilket kan tolkas så att de som svarar ett steg högre på den femgradiga skalan om 
undervisningen men samma på övriga faktorer, i genomsnitt svarar 0,16 högre på 
frågan om skolsituationen. Detta gäller åk 7-9, hela länet sammantaget. 

 

Analysen av gymnasieungdomarnas svar om deras skolsituation och svarens 

samband med faktorer i skolan, visar att fyra faktorer har statistiskt säker-

ställd positiv effekt på skolsituationen: lärarna, undervisningen, skolmiljön 

och skolbiblioteket. Samma faktorer framträder i analysen för tjejer som för 

killar. Lärarna och undervisningen spelar störst roll, och den skillnad vi ser 

mellan tjejer och killar är att faktorn undervisning har betydligt större effekt 

på nöjdheten med skolsituationen för tjejer än för killar. En möjlig tolkning 

av detta kan vara att en del tjejer och killar lägger olika betydelse i vad de 
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menar med skolsituationen. Ett försök till förklaring kunde vara att fler tje-

jer än killar huvudsakligen tänker på skolresultat eller -prestationer, medan 

fler killar än tjejer lägger in andra saker i begreppet skolsituation. Men vi 

har just nu ingen känd forskning om detta, så vi får ta det som en kandidat 

till förklaring, inte mer. Dvs. om det vore på det sättet skulle det förklara 

skillnaden i undervisningens betydelse mellan tjejer och killar. En annan 

möjlig tolkning får vi om vi lägger fokus på undervisningen i stället för 

skolsituationen. Då skulle en hypotes kunna vara att påverkan av undervis-

ning beror på hur väl undervisningen passar en elevs behov. Och om den är 

utformad så att den passar fler av tjejerna än av killarna, skulle det också 

kunna ge det resultat som analysen visar.  

Vi måste betona att det ovanstående bara är tolkningshypoteser, och det 

skulle behövas särskild för att reda ut detta med större grad av säkerhet. 

Bland annat kan ytterligare faktorer behöva vara med i analysen. Men skälet 

till att ta upp diskussionen är frågor om orsaker till de genomsnittliga be-

tygsskillnader som finns mellan tjejer och killar i skolan – tjejer i genom-

snitt har högre betyg än killar i de flesta ämnen – och som gjorts tydlig i 

betygsstatistik under de senaste ca 25 åren. 

Sambandsmönstret ser lite annorlunda ut i högstadiet jämfört med gymnasi-

et. När det gäller resultaten om samband mellan olika faktorer och nöjdhet 

med skolsituationen bland högstadieungdomarna i länet, spelar liksom för 

gymnasiet undervisningen, lärarna och skolmiljön en stor roll. Men vad de 

tycker om skolbiblioteket har inte en statistiskt säkerställd påverkan på hur 

de svarat om skolsituationen. Extra hjälp, skolmaten och skolhälsovården 

har säkerställd effekt bara för tjejerna och lärarna bara för killarna.  

Om killarna tycker lärarna är bra eller dåliga har en betydande effekt på hur 

nöjda de är med skolsituationen. Det är ju som väntat. Men att detta inte 

gäller för tjejerna på högstadiet är svårt att förklara. Här har vi inte ens för-

slag till tolkningar. 
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Diskussion 

Svensk skola står idag inför stora utmaningar. I regeringens strategi för 

ungdomspolitiken
35

 skriver de: 

”Regeringen kan identifiera flera viktiga utmaningar för svensk skola. Den 

viktigaste utmaningen handlar om resultaten, som behöver förbättras i både 

grund- och gymnasieskolan. … Det finns vissa systematiska skillnader i 

skolresultat på nationell nivå. Elever vars föräldrar är högutbildade har hög-

re betygsgenomsnitt än elever som har föräldrar med lägre utbildningsnivå. 

Flickor har genomsnittligt högre betyg än pojkar. En… annan viktig utma-

ning är att skapa en skola där alla elever kan känna trygghet och studiero. 

Skolan måste tydligt ta ställning för de mänskliga rättigheterna och för de 

demokratiska värden som ligger till grund för vårt samhälle. Även om de 

flesta skolor präglas av ett bra arbetsklimat för elever och lärare, visar upp-

följningen av ungas levnadsvillkor att många elever upplever mobbning och 

hot i skolan. Skolan måste upplevas som en trygg plats för barn och unga 

och vara en plats där alla ges lika möjligheter.” 

Mycket av det regeringen skriver bekräftas av andra studier. ”Var fjärde 

elev har inte avslutat sina gymnasiestudier efter fyra år på gymnasiet. Psy-

kisk ohälsa och mobbing leder allt för ofta till skolavhopp. För dessa unga 

väntar en lång väg in mot arbetsmarknaden”
36

. I en internationell studie 

gjord av Kairos Future
37

 svarade 43 procent av ungdomarna att deras högsta 

önskan för framtiden var att få någonstans bra att bo och ett jobb. 44 procent 

av ungdomarna i Sverige oroar sig för att inte få ett jobb. Skolans arbete blir 

en viktig faktor att studera i detta. 

Det finns oroande resultat i länet gällande skolresultat. Enligt siffror från 

Skolinspektionen
38

  är andelen pojkar som når slutbetyg i alla ämnen i års-
                                                           

 

 

 

 

35
 Regeringen, Skr 2009/2010:53, sid 38 

36
 Ungdomsstyrelsen, 2013 

37
 Kairos Future, Global Youth, 2013 

38
 Skolinspektionen, Region norr, power-pointpresentation, 2013 
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kurs nio i Västernorrland oroväckande lågt. Vi börjar se utvecklingen av en 

könssegregerad skola som systematiskt missgynnar pojkar. 

  Illustration 8.15

 

 

Jämförs detta material med rikssiffror framstår Västernorrland som det län 

med den lägsta andelen pojkar som klarar målen i alla ämnen i årskurs nio 

läsåret 2010/2011. En uppenbar slutsats är att skolans verksamhet måste 

analyseras.  Frågan är vad som kan göras. 

  Illustration 8.16

 

 

En person som försökt peka på förtjänster och brister i skolans arbete är en 

för tillfället mycket refererad och uppmärksammad australiensisk veten-
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skapsman – John Hattie. Hans böcker39 
är spännande att läsa. Vad Hattie 

gjort är metaanalyser av befintlig forskning ur vilken han försökt dra gene-

rella slutsatser. Hattie är en seriös och engagerad forskare på skolområdet. 

Hans böcker har tolkats som att vi skall lära oss rätt sätt att undervisa genom 

effektmätningar och Lesson studies av olika slag. Med detta avses att det 

viktiga är a) vad vi kan mäta att elever lär sig och b) hur man kan planera 

sin undervisning på bästa sätt. En kritisk granskning av hans slutsatser för-

anleder oss dock att ställa frågan om han inte uteslutit betydelsefulla fakto-

rer av betydelse för undervisningen. Kan inte ett lika viktigt vetenskapligt 

förhållningssätt vara att utgå från de problem man som professionell lärare 

möter och därmed fokusera de erfarenheter som den praxisnära didaktiska 

forskningen ger?  

John Hattie skriver själv i en av sina böcker att denna inte handlar om att ge 

en nyanserad och detaljerad bild av vad som händer i klassrummet på 

grundval av kvalitativa studier, inte heller att återge kritiska diskussioner om 

klass, fattigdom, familjers resurser och hälsa och hur detta influerar skolan. 

Samtliga dessa punkter är, menar vi, viktiga för en analys om skolans funk-

tionssätt och resultat. Hatties böcker handlar istället mycket om att kvan-

tifiera ett antal påverkansfaktorers resultat på elevers studieprestationer. 

Men skall alltid dessa beaktas i pedagogisk praxis? Professor Ingrid Carl-

gren har i ett inlägg om detta t ex konstaterat att Hattie visat att ’minskad 

ängslan’ har stor effekt på skolresultaten. Framförallt rör denna ängslan 

prov och matematik. Borde då inte en rationell slutsats för att nå bästa effekt 

i vårt skolsystem vara att prov och matematik tas bort från skolan?  

Diane Rawitch är en amerikansk forskare med annan utgångspunkt än Hat-

tie. Hon skrev år 201040 boken “The Death and Life of the Great American 

School System”, med undertiteln “How Testing and Choice are Undermin-

ing Education”. Här argumenterar hon för att en skola på vetenskaplig grund 

behöver en vision om vad god undervisning är. Hon menar att det väsentliga 

                                                           

 

 

 

 

39
 Hattie, J; Visible learning, Routledge 2009. Hattie, J; Visible learning for teach-

ers, Routledge 2012 

40
 Rawitch, D; The Death and Life of the Great American School System, Basic 

Books, 2010 
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är kvaliteten i kursplanerna/styrdokumenten – dvs. vad undervisningen skall 

fokusera. Vad vi inte behöver, enligt Rawitch, är a) fortsatta omorganise-

ringar /förändringar, b) att lärares professionalitet ersätts med management 

och administrativ styrning, c) att undervisningsinnehåll reduceras till några 

få ämnen, d) ett alltför ensidigt fokus på effektmätningar, e) att vi tappar 

skolornas kontakt med lokalsamhället, f) att vi får en segregerad skola, g) ett 

alltför dominerande perspektiv på skolor som företagsamhet istället för all-

männytta samt h) att vi bortser från att fattigdom påverkar barnens möjlighet 

att lära.  

Vi menar att Rawitch argumentation är viktig att lyfta fram tillsammans 

Hatties analys. Till detta kan läggas Hatties betoning av att det viktiga för 

skolans resultat inte primärt är effektmätningar, utan att där finns många 

motiverade och engagerade goda lärare. Den slutsats vi drar är att de frågor 

som Hattie och Rawitch väcker rimligen är viktiga för utvecklingen av den 

lokala ungdomspolitiken. I alla fall om vi lyssnar på ungdomarna. Skolan 

var en fråga som prioriterades högt på listan över områden de önskade att 

kommunen skulle satsa på. 
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HÄLSA 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den 

psykiska och fysiska hälsan under hela livet (Folkhälsoinstitutet 2013)
41

. De 

flesta svenska tonåringar, både flickor och pojkar, upplever att de har god 

hälsa, såväl psykiskt som fysiskt (Hagquist 2008
42

; SNIPH 2011
43

).  

Inledning 

Samtidigt som majoriteten av ungdomarna har god hälsa, kan man sedan 20 

år tillbaka i tiden se en stadig ökning av psykosomatiska symptom bland 

ungdomar.  

Sedan mitten på 1980-talet har risken för psykisk ohälsa bland pojkar i ni-

onde klass fördubblats.  För flickor i årskurs sju har risken för psykisk ohäl-

sa fyrdubblats under samma period (Hagquist 2010)
44

.  Psykosomatiska 

symptom som ökat bland ungdomarna är bland annat oro, nedstämdhet, 

sömnbesvär, trötthet, huvudvärk och stressrelaterade besvär. Den oroande 

utvecklingen kan ses bland annat genom att ett ökat antal unga vårdas på 

sjukhus för depression (Folkhälsoinstitutet 2012). Liknande mönster, med 

ökande psykosomatisk ohälsa bland tonåringar, kan ses i flera andra jämför-

bara länder i västvärlden (Ravens-Sieberer 2009)
45

. Trots forskning på om-

rådet finns liten kunskap om varför den psykosomatiska ohälsan bland ton-

                                                           

 

 

 

 

41 Folkhälsoinstitutet (2013) Barn och Ungas hälsa. http://www.fhi.se/Vart-

uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/  20130618 

42
 Hagquist, C (2008) Psychometric properties of the PsychoSomatic Problems Scale: A 

Rasch analysis on adolescent data. Social Indicator Research 86: 511-523 

43
 SNIPH. (2011) Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10. SNIPH, Östersund 

44
 Hagquist, C (2010) Discrepant trends in mental health complaints among younger and 

older adolescents in Sweden: An analysis of WHO data 1985-2005. Journal of Adolescent 

Health 46: 258-264 

45
 Ravens-Sieberer U, Torsheim T, Hetland J et al. (2009) Subjective health, symptom load 

and quality of life of children and adolescents in Europe. International Journal of Public 

Health 54:151-159 

http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/
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åringar ökar. Någon egentlig förklaring till skillnaden mellan pojkar och 

flickor har hittills inte gått att fastställa (Angold & Costello 2006)
46

. 

Den fysiska hälsan beskrivs ofta med hjälp av indikatorer som belyser över-

vikt och fetma, motion, stillasittande fritid, kostvanor, samt konsumtion av 

tobak, alkohol och narkotika. De flesta av dessa indikatorer beskriver lev-

nadsvanor snarare än hälsa, vilket kan motiveras med att levnadsvanor un-

der barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan under hela livet. 

Fysisk aktivitet är tillsammans med hälsosam kost grundpelarna för bra 

folkhälsa medan fysisk inaktivitet, stillasittande, ökar risken för att drabbas 

av en rad olika sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes (WHO 

2011). I Sverige har under det senaste decenniet enkäter administrerats till 

ett mycket stort antal ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern och man 

har bl.a. kunnat konstatera att andelen killar och tjejer i dessa åldrar som 

redovisar att de har bra eller mycket bra hälsa har minskat. Frågor om mo-

tion, kostvanor, konsumtion av alkohol, narkotika och tobak har också 

ställts och besvarats. Denna rapport kommer att blicka tillbaka och definiera 

dessa variabler som indikatorer för att söka efter förklaringsgrunder till rap-

porteringen av försämrad hälsa. 

Det är lätt hänt att man överdriver betydelsen av enstaka resultat ett enstaka 

år, i en enkät som Lupp. Men när man kan följa hur ungdomarna svarar på 

en viss fråga över tid, ser man trender som kan säga något om hur ungdo-

mars hälsa förändras i vissa avseenden och som kan ge värdefull återkopp-

ling till den kommunala politiska nivån. Lupp-enkäten innehåller ett stort 

antal frågor som fungerar som indikatorer på god eller dålig hälsa, och som 

dels kan ses som mätningar av upplevd hälsa, dels som indikatorer på orsa-

ker till bra eller dålig hälsa.  

Indikatorer för hälsa 

Vi börjar med att redovisa ungdomarnas skattning av upplevd hälsa. Indika-

tor för hur bra ungdomarna upplever att de mår får vara andelen som svarar 

                                                           

 

 

 

 

46 Angold, A., & Costello, E. J. (2006). Puberty and Depression. Child and Adolescent Psy-

chiatric Clinics of North America, 15(4), 919-937. 
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”mycket bra” – högsta skattningen av fem alternativ – på frågan om hur de 

bedömer sin hälsa, sett över det senaste halvåret. Men i debatten talas 

mycket om att ungdomarna mår allt sämre och särskilt att tjejerna mår dåligt 

i dessa åldrar. Därför redovisar vi också en indikator för hur vanligt det är 

bland ungdomarna att de bedömer att de inte mår bra, som skapats av hur 

stor andel som svarat att de bedömer sin hälsa som mycket dålig, ganska 

dålig eller ”varken eller”/”någorlunda”. 

Vi ser att det är betydligt färre ungdomar i länet som uppskattar sin hälsa 

som mycket bra 2012 än det var 2009. Det gäller båda könen och både i 

gymnasiet och åk 7-9. Bland gymnasiekillar var minskningen från 46 % till 

35 %, bland gymnasietjejer var motsvarande andel redan så låg som 25 % 

2009 och har till 2012 sjunkit till den mycket låga nivån 16 %. I åk 7-9 

sjönk motsvarande andel för killarna från 46 % till 39 %. Tjejerna har över 

tid haft betydligt lägre andelar som mått mycket bra, och andelen bland tje-

jer i åk 7-9 i länet är nu 27 % jämfört med 30 % 2009. (Illustration 9.1 och 

9.2.) 

Illustration 9.1: Hälsoindikatorer 1, länet gy år 1-3 

  
Kön 

Åk 1-3 
länet 
2012 

Åk 1-3 
länet 
2009 

Åk 1-3 
riket  
2012 

Åk 1-3 
riket 
2009 

Hälsan är mycket bra 
Tjej 16 % 25 % 18 % 28 % 
Kille 35 % 46 % 35 % 44 % 

Hälsan är 
dålig eller ”varken eller” 

Tjej 35 % 29 % 35 % 27 % 
Kille 25 % 20 % 23 % 19 % 

Känt sig stressad - en gång i 
veckan el. oftare 

Tjej 75 % 77 % 75 % 77 % 
Kille 43 % 43 % 46 % 46 % 

Svårt att somna - en gång i veck-
an el. oftare 

Tjej 53 % 49 % 54 % 49 % 
Kille 42 % 36 % 41 % 36 % 

Trött under dagen- en gång i 
veckan el. oftare 

Tjej 85 % 89 % 86 % 87 % 
Kille 73 % 72 %  72 % 74 % 

Sovit dåligt - en gång i veckan el. 
oftare 

Tjej 54 % 55 % 53 % 53 % 
Kille 43 % 43 % 42 % 43 % 

 

Vi ser t.ex. att 2012 var andelen gymnasiekillar som bedömde egna hälsan vara 
mycket bra 35 %. Tre år tidigare var den andelen 46 %. För tjejer är den andelen 
ännu lägre och hade sjunkit till 25 % redan 2009 och är nu nere i 16 %. 

 

Nu till ungdomarna som bedömer att de inte mår bra. Det är de som varken 

svarat mycket bra eller ganska bra på frågan om sin hälsa. Den andelen 

bland gymnasieungdomar i länet har ökat med cirka 5 procentenheter mel-

lan 2009 och 2012. Bland tjejer i åk 7-9 är ökningen lika stor, men bland 

killarna i samma ålder har denna andel stått stilla.   

Om vi jämför alla dessa trender med motsvarande för riket som helhet ser vi 

att de är likadana i Västernorrland som i resten av landet. Därför har vi ing-
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en anledning att tro att de beror på lokala faktorer, utan anledningarna står 

troligen att finna i de förändringar som sker nu i samhället i stort.  

Om man ser på indikatorer som kan vara associerade med att inte må bra, är 

t.ex. stress och svårighet att somna betydligt mindre vanligt bland killar än 

bland tjejer både på gymnasiet och i åk 7-9, men ändå inte ovanligt. Det 

innebär att det är väldigt vanligt att tjejer svarar att de är stressade åtminsto-

ne en gång per vecka, 75 % i gymnasiet, 68 % i åk 7-9, vilket är ungefär 

samma nivåer som 2009 och som i riket som helhet. Men en indikator som 

tyder på ökade problem hos ungdomarna är andelen som har svårt att som-

na. Där ser vi en ökning med 3-9 procentenheter. Situationen är likadan i 

gymnasieklasserna som i åk 7-9, liksom förändringen sedan 2009. Detta 

gäller också för riket i helhet. (Illustration 9.1 och 9.2.) 

Illustration 9.2: Hälsoindikatorer 1, länet åk 7-9 

  
Kön 

Åk 7-9 
länet 
2012 

Åk 7-9 
länet 
2009 

Åk 7-9 
riket  
2012 

Åk 7-9 
riket 
2009 

Hälsan är mycket bra 
Tjej 27 % 30 % 27 % 33 % 
Kille 39 % 46 % 42 % 45 % 

Hälsan är 
dålig eller ”varken eller” 

Tjej 30 % 26 % 26 % 24 % 
Kille 19 % 19 % 17 % 18 % 

Känt sig stressad - en gång i 
veckan el. oftare 

Tjej 68 % 65 % 66 % 65 % 
Kille 38 % 40 % 41 % 41 % 

Svårt att somna - en gång i 
veckan el. oftare 

Tjej 54 % 45 % 49 % 45 % 
Kille 37 % 34 % 37 % 35 % 

Trött under dagen - en gång i 
veckan el. oftare 

Tjej 81 % 82 % 78 % 81 % 
Kille 68 % 71 % 68 % 70 % 

Sovit dåligt - en gång i veckan 
el. oftare 

Tjej 50 % 48 % 44 % 46 % 
Kille 38 % 37 % 36 % 38 % 

 

Vi ser t.ex. att andelen killar i åk 7-9 som bedömde hälsan som mycket bra sjönk 
från 48 % till 36 % mellan 2009 och 2012. För tjejerna sjönk den andelen från 31 % 
till 25 %. 

 

För de hälsoindikatorer som visat en försämringstrend över de senaste åren, 

har vi jämfört värdena för den senaste mätningen mellan våra kommuner. 

Det gäller upplevelse av egna hälsan, stress och svårighet att somna. Men 

det vi kan se är att skillnaderna mellan kommuner inte är så stora som skill-

naderna mellan de yngre och de äldre skolungdomarna eller mellan tjejer 

och killar. Särskilt bland gymnasieungdomarna är könsskillnaderna stora, 

som vi sett. Jämförelserna mellan kommuner i länet för dessa indikatorer 

redovisas i tabellform i illustration 9.3 och 9.4. 
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Illustration 9.3: Hälsoindikatorer 1, gy år 1-3, kommunerna  

  
Kön 

Gy år 2  
H-sand 

Gy år 2  
K-fors 

Gy år 1-3 
Sollefteå 

Gy år 2 
S-vall 

Gy år 1-3 
Timrå 

Gy år 2 
Ö-vik 

Hälsan är mycket bra 
Tjej 18 % 20 % 15 % 13 % 19 % 19 % 

Kille 27 % 37 % 33 % 36 % 43 % 29 % 
Hälsan är dålig eller ”varken 
eller” 

Tjej 36 % 24 % 37 % 40 % 35 % 29 % 
Kille 23 % 20 % 21 % 25 % 24 % 27 % 

Känt sig stressad - en gång i 
veckan el. oftare 

Tjej 73 % 69 % 76 % 78 % 74 % 72 % 
Kille 45 % 38 % 37 % 50 % 45 % 38 % 

Svårt att somna - en gång i 
veckan el. oftare 

Tjej 55 % 55 % 55 % 55 % 49 % 48 % 
Kille 45 % 35 % 41 % 46 % 36 % 42 % 

 

Vi ser t.ex. att andelen gymnasietjejer i år 2 boende i Kramfors som bedömer egna hälsan vara 
mycket bra är så låg som 20 %. Motsvarande andel killar är nästan dubbelt så hög, 37 %. 

 

Illustration 9.4: Hälsoindikatorer 1, åk 7-9, kommunerna 

  
Kön 

Åk 8  
H-sand 

Åk 8 
K-fors 

Åk 7-9 
Sollefteå 

Åk 8 
S-vall 

Åk 7-9 
Timrå 

Åk 8 
Ö-vik 

Hälsan är mycket bra 
Tjej 35 % 19 % 25 % 31 % 24 % 27 % 

Kille 41 % 37 % 36 % 42 % 38 % 40 % 
Hälsan är dålig eller ”varken 
eller” 

Tjej 30 % 24 % 31 % 29 % 31 % 28 % 
Kille 19 % 17 % 19 % 19 % 22 % 19 % 

Känt sig stressad - en gång i 
veckan el. oftare 

Tjej 58 % 71 % 64 % 69 % 67 % 78 % 
Kille 41 % 28 % 38 % 38 % 37 % 40 % 

Svårt att somna - en gång i 
veckan el. oftare 

Tjej 45 % 49 % 54 % 52 % 55 % 61 % 
Kille 39 % 33 % 42 % 34 % 36 % 40 % 

 

Vi ser t.ex. att andelen killar i åk 8 i Härnösand som bedömer egna hälsan vara mycket bra är 
41 %. För tjejer är den andelen något lägre, 35 %. 

 

Man brukar säga att det är viktigt att äta regelbundna måltider för att må bra. 

Vi kan se i tabellerna över hur många procent av ungdomarna som svarar att 

de hoppar över måltider respektive tränar sig svettig minst en gång per 

vecka, att det bland både gymnasister och elever i åk 7-9 är ungefär en tred-

jedel som hoppar över frukosten flera gånger i veckan, men ganska få som 

hoppar över lunchen. Detta liknar siffror för hela riket och inga nämnvärda 

förändringar har skett i länet sedan 2009 och inte heller i hela riket. Andelen 

som tränar är stabilt hög, med bara en svag nedgång för killar och tjejer i 

gymnasiet (illustration 9.5 och 9.6). Länet skiljer sig mycket litet från riket i 

helhet.  
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Illustration 9.5: Hälsoindikatorer 2, länet gy år 1-3 

  
Kön 

Åk 1-3 
länet  
2012 

Åk 1-3 
länet  
2009 

Åk 1-3 
riket 
2012 

Åk 1-3  
riket  
2009 

Hoppar över frukosten - flera 
gånger i veckan 

Tjej 33 % 34 % 31 % 35 % 
Kille 35 % 34 % 32 % 34 % 

Hoppar över lunchen - flera 
gånger i veckan 

Tjej 14 % 12 % 13 % 16 % 
Kille 10 % 13 % 9 % 11 % 

Tränar - en gång/vecka el. oftare 
Tjej 75 % 78 % 78 % 78 % 
Kille 79 % 82 % 83 %  82 % 

 

Tabellen visar bl.a. att andelen gymnasiekillar i länet som hoppar över frukosten 
flera gånger i veckan ändrats obetydligt och ligger på 35 % 2012. 

 

Illustration 9.6: Hälsoindikatorer 2, länet åk 7-9 

  
Kön 

Åk 7-9 
länet 
2012 

Åk 7-9 
länet 
2009 

Åk 7-9 
riket  
2012 

Åk 7-9 
riket  
2009 

Hoppar över frukosten - flera 
gånger i veckan 

Tjej 31 % 33 % 30 % 33 % 
Kille 23 % 23 % 21 % 23 % 

Hoppar över lunchen - flera 
gånger i veckan 

Tjej 18 % 18 % 16 % 20 % 
Kille 13 % 13 % 11 % 14 % 

Tränar - en gång/vecka el. oftare 
Tjej 82 % 84 % 85 % 84 % 
Kille 87 % 87 % 88 % 88 % 

 

Vi ser t.ex. att andelen tjejer i åk 7-9 som hoppar över frukosten flera gånger i 
veckan  minskat något från 33 % till 31 % från 2009 till 2012. 

 

Den tredje uppsättningen hälsoindikatorer som vi redovisar handlar om rök-

ning och alkoholkonsumtion bland ungdomarna. Om vi börjar med att titta 

på tabellen för åk 7-9 (illustration 9.8) ser vi att det inte är många av ung-

domarna som röker eller dricker starköl/cider någon gång i månaden eller 

oftare. För både tjejer och killar är denna andel nu under 10 %, vilken är en 

minskning sedan 2009 med ca en tredjedel. Nivåerna är samma som i riket. 

Bland ungdomar som går i gymnasiets år 1-3 är det betydligt vanligare att 

röka eller dricka än i åk 7-9. Om man tittar efter förändringar från 2009 till 

2012 kan man märka att andelen rökare bland killarna ökat något medan den 

för tjejerna är oförändrad. Att dricka starka drycker är ungefär lika vanligt 

bland tjejer som bland killar, och har minskat några procentenheter sedan 

2009. Något färre bland gymnasieungdomarna i länet röker eller dricker 

starkt än i riket som helhet (illustration 9.7). 
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Illustration 9.7: Hälsoindikatorer 3, länet gy år 1-3 

  
Kön 

Åk 1-3 
länet  
2012 

Åk 1-3 
länet 
2009 

Åk 1-3 
riket  
2012 

Åk 1-3 
riket  
2009 

Röker - någon gång i månaden 
eller oftare 

Tjej 25 % 26 % 28 % 28 % 
Kille 27 % 25 % 28 % 28 % 

Dricker starkt - någon gång i 
månaden eller oftare 

Tjej 46 % 51 % 52 % 57 % 
Kille 44 % 51 % 51 % 57 % 

 

Bland annat framgår det att andelen tjejer i gymnasiets år 1-3 som svarar att de 
dricker starkt någon gång i månaden eller oftare, är 46 %. Det är obetydligt högre 
andel än andelen killar. 

 

Illustration 9.8: Hälsoindikatorer 3, länet åk 7-9 

  
Kön 

Åk 7-9 
länet 
2012 

Åk 7-9 
länet 
2009 

Åk 7-9 
riket  
2012 

Åk 7-9 
riket  
2009 

Röker - någon gång i månaden 
eller oftare 

Tjej 9 % 14 % 8 % 15 % 
Kille 7 % 12 % 8 % 13 % 

Dricker starkt - någon gång i 
månaden eller oftare 

Tjej 10 % 15 % 10 % 17 % 
Kille 8 % 14 % 9 % 15 % 

 

Vi ser t.ex. att andelen killar i åk 7-9 som svarar att de dricker starka alkoholdrycker 
är 8 %, vilket är något lägre än motsvarande andel tjejer. 

 

Hälsoindikatorer sammanfattning 

Ungdomarnas bedömning av den egna hälsan har haft en starkt negativ ut-

veckling mellan 2009 och 2012 i länet. Trenden är starkast i gymnasieål-

dern, men finns också i åk 7-9. Dessutom har försämringen för flickor som 

grupp skett från en redan lägre nivå än för killarna. När det gäller indikato-

rerna om tobaks- och alkoholbruk samt kost och motion är trenderna oftast 

neutrala eller positiva och de negativa trender som finns är små. Dessa små 

förändringar kan knappast förklara den fallande trenden i bedömningarna av 

den egna hälsan. 

Vi har också i den senaste enkätens data gjort en sammanfattande analys av 

sambanden mellan variablerna om stress, sömn, trötthet, kost, motion, rök-

ning och alkoholbruk å ena sidan och självskattningen av hälsan å den 

andra, på ett sådant sätt att de förklarande variablerna samtidigt är i model-

len. På så sätt tas hänsyn till att de har samband med varandra, inte bara med 

hälsan. Resultatet bland gymnasieungdomarna (illustration 9.9) är att fyra av 

variablerna visar ett statistiskt säkerställt samband med hälsoskattningen.  

Starkaste sambandet bland dessa fyra är motion och som väntat visar den ett 

positivt samband med hälsa, dvs. ju oftare ungdomarna motionerar, desto 

högre skattar de sin hälsa. Hur ofta ungdomarna känner sig stressade eller 

har svårt att somna har negativt samband med hur bra de upplever sin hälsa. 
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Ett svagt negativt samband med hälsan visar svaren på hur ofta de hoppar 

över frukosten. 

llustration 9.9: Variabler som har samband med hälsa, gymnasiet 

 

Vi ser t.ex. att ju oftare ungdomarna känner sig stressade och ju 
oftare de har svårt att somna, desto lägre skattar de sin hälsa. 

 

När vi för eleverna i åk 7-9 gör motsvarande sammanfattande analys som 

för gymnasieungdomarna (illustration 9.10), är rökning en statistiskt signifi-

kant förklarande variabel till hälsoskattningen utöver de som vi hittade i 

analysen för gymnasisterna. Men av de fem variabler som här har signifi-

kant samband med hälsan, är det bara två som man kan säga har starkt sam-

band, variablerna om motion och stress. Dessa två stod för de starkaste 

sambanden även hos gymnasisterna.  

Illustration 9.10: Variabler som har samband med hälsa. åk 7-9 

 

Ju oftare ungdomarna tränar sig svettiga, desto högre skattar 
de sin hälsa och ju oftare stressade, desto lägre skattar de den. 

 

Gröna pilar (prickar) = positivt 

samband: ju oftare träning desto 

bättre hälsa.  

Röda (streckade) = negativt: ju 

oftare stressad desto sämre 

hälsa.  

Starkast är relationerna träning 

– hälsa, dubbelt så stark som 

stressad – hälsa och svårt som-

na – hälsa. Svagast är samban-

det hoppar över frukost – hälsa. 

Gröna pilar (prickar) = positivt 

samband: ju oftare träning desto 

bättre hälsa. Röda (strckade) = 

negativt: ju oftare stressad desto 

sämre hälsa.  

Starkast är relationen träning – 

hälsa, dubbelt så stark som 

stressad – hälsa . 

Svagast är sambanden svårt 

somna – hälsa, röker – hälsa 

och hoppar över frukost – hälsa. 
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Diskussion 

Resultatet från den här studien visar att ungdomarna inte har försämrat 

sitt beteende inom klassiska riskområden som kost, alkohol och tobak.  

När det gäller kostrutiner har istället flera ungdomar förbättrat sina 

vanor. Trots denna positiva utveckling upplever allt färre ungdomar 

att de har god hälsa. Psykosomatiska besvär är vanligt förekommande 

och i analysen av de olika hälsoindikatorerna framkom att ont i magen 

och svårigheter att somna var vanligt bland ungdomar som upplevde 

ohälsa.   

Sömnproblem och ont i magen är några av de första varningstecknen 

på stress. Stress-symtom är en del av kroppens alarmsystem och be-

höver tas på allvar. Om stressen blir långvarig kan den leda till flera 

idag vanliga ohälsobesvär som högt blodtryck, huvudvärk och värk i 

axlar och nacke, hjärt- och kärlsjukdomar samt problem med magen 

(Vårdguiden 2013)
47

. Det är därför alarmerande att ungefär hälften av 

ungdomarna känner sig stressade redan i årskurs åtta och att stressen 

breder ut sig allt mer när de kommer upp i gymnasiet. 

Stress går både att förebygga och behandla. För att kunna förebygga 

behöver man veta vad som orsakar stressen.  Ungdomar påverkas av 

sin omgivning. Många lever i en tillvaro som kan ge dem stress, med 

stressade föräldrar och en stressande skolmiljö. Andra orsaker kan 

vara att bli accepterad bland kamrater, uppfylla ideal som sprids i me-

dia, få höga betyg och komma in på rätt utbildning (Bris 2013)
48

. Det 

viktigaste vid behandling av stress är att ta bort några av orsakerna till 

stressen. Detta kan vara svårt på egen hand, i synnerhet för ungdomar. 

Kuratorer och psykologer kan ge råd, stöd och behandling (Vårdgui-

                                                           

 

 

 

 

47
 Vårdguiden (2013) Sjukdomar och råd – stress. Vårdguiden. 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/ 

Augusti 2013 

48
 Bris (2013) Kropp och själ – om stress. Barnperspektivet.  

http://www.barnperspektivet.se/teman/kropp-sjal/om-stress Augusti 2013 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/
http://www.barnperspektivet.se/teman/kropp-sjal/om-stress
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den 2013). I många kommuner har man dock valt att spara in på dessa 

funktioner i skolan.   

När det gäller så kallade besparingar i samhället rapporterar svenska 

medier kontinuerligt om att barn och ungdomar ofta är föremål för 

dessa. Ungdomarna lever med besparingarna i sitt dagliga liv i form 

av uteblivna skolböcker, färre lärare, indragna badhusbesök, stängda 

fritidsgårdar, lärarlösa lektioner, sammanslagna klasser, filmjölk till 

lunch, skoldatorer som inte lagas, klasser görs om, slås ihop eller delas 

för att passa in i storleken på tillgängliga klassrum. Enligt medierna 

ibland relaterat till budget snarare än behov. Det indirekta meddelan-

det till ungdomarna som tar del av rapporteringen blir att de inte är 

värda att satsa på. Att kontinuerligt bli påmind om att man inte är värd 

någonting, att man inte är viktig eller duger, leder för många individer 

till dålig självkänsla. Från tidigare studier vet man att självkänsla är 

relaterad till psykisk hälsa (Danielsson & Granat 2012)
49

. Det skulle 

ur det perspektivet vara intressant att lyfta blicken utanför det traditio-

nella hälso-området i sökandet efter orsaker till varför ungdomars 

psykiska hälsa kontinuerligt försämras. Kanske skulle en studie som 

undersöker hur besparingar i skolan påverkar ungdomars liv och hälsa 

kunna leda en bit på vägen. 

  

                                                           

 

 

 

 

49
 Danielsson E & Granat E (2012) Självkänsla hos barn och ungdomar med psykisk ohälsa. 

Lunds Universitet, Institutionen för psykologi 
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REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 

Man kan säga att samhällsutvecklingen i Västernorrland är ett samarbetspro-

jekt mellan ett flertal aktörer eller intressenter. Den regionala utvecklings-

strategin för perioden 2011 - 2020 är samlad i dokumentet RUS som ägs av 

det som kallas Länspartnerskapet under Länsstyrelsens ansvar. Förutom 

kommunerna och Kommunförbundet, Landstinget samt Länsstyrelsen ingår 

aktörer som Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, SCA, LRF m fl. i detta 

partnerskap. 

I det här kapitlet ska vi utgå från RUS 2011 - 2020 och se vad enkätsvaren i 

Lupp säger om länets ungdomars attityder och åsikter i frågor som på något 

sätt relaterar till innehållet i detta dokument. 

Tredelad vision 

Befolkningstillväxt, innovationsförmåga och tillgänglighet är de tre ledorden 

i visionen, där tillgänglighet handlar om såväl geografiska avstånd och till-

hörande kommunikationer som social tillgänglighet. Det senare begreppet 

tolkar vi som allas delaktighet genom tillgång till service, kunskap, medier, 

debatt mm. 

En mer konkret, men samtidigt ganska heltäckande del i RUS, är en analys-

rapport som kallas Bilaga 1 i strategidokumentet. Vi kommer här att välja 

rapportens avsnitt och de punkter i varje avsnitt som i någon mån kommen-

teras i Lupp. Därför är rubrikerna nedan citerade ur rapporten och i avsnitten 

tolkar vi Lupp-data så att dessa blir repliker eller kommentarer till Bilaga 1 

och även till Västernorrlands antagna utvecklingsstrategi.  

”Var finns vi? 

 Utnyttja länets centrala läge i Norden och samtidigt vända problemen med det 

glesa bebyggelsemönstret till en styrka”
50

 

                                                           

 

 

 

 

50
 RUS 2011-2020: Bilaga 1: Analysrapport: Västernorrlands framtid – vad kan vi 

veta om den? 
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Den här första punkten nämner att vårt län är centralt geografiskt beläget i 

Norden. Man kan tänka att detta skulle gynna etableringar från flera nordis-

ka länder, när det gäller inflyttade personer eller företag. Men det vi kan se i 

Lupp-data om immigration från grannländer är att den verkar ha varit myck-

et liten under senare tid. Bara 2,1 % av gymnasieungdomarna har en mam-

ma som är född i ett nordiskt land utanför Sverige, och 2,5 % en pappa som 

är född där. Förklaringen kan vara att invandring från nordiska länder varit 

relativt låg under de senaste decennierna och att de många invandrarna som 

kom från grannländerna i mitten av 1900-talet inte har barn i skolåldern nu. 

Detta är de enda fakta i Lupp som anknyter till punkten ovan, och de motsä-

ger inte tesen att läget mitt i norden kan utnyttjas positivt, bara att detta inte 

givit utslag i form av att nordbor bosatt sig här.  

 ”Demografi 

 Vända Västernorrlands neråtgående befolkningsutveckling för en hållbar ål-

dersstruktur och fler invånare i barnafödande ålder” 

Den här punkten inleds med att formulera att den  

nedåtgående befolkningsutvecklingen är ett pro- 

blem, vilket vi inte har anledning att ifrågasätta. 

Vi börjar med att illustrera detta.  

Illustration 10.1 

 

Vi ser i den femte gula och grå stapeln nerifrån att det finns relativt många män respektive 

kvinnor i länet i de fem årskullarna 20-24 år. Men antalen är betydligt färre än de långa 

staplarna som ligger fem respektive nio 5-årsintervall högre upp i befolkningspyramiden. 
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Den infällda bilden visar hela rikets befolkningspyramid, och när vi jämför 

ser vi t.ex. att svackan i befolkning från 25-årsåldern och uppåt är djupare 

än motsvarande svacka i diagrammet över rikets befolkning. Alltså har länet 

en lägre reproduktiv förmåga än landet i genomsnitt.  

Inflyttning påverkar förstås förändringarna av länets befolkning, men hur 

påverkan är på barnafödandet beror då mycket på åldersfördelningen bland 

de inflyttade.  

 

”Livsmiljö och folkhälsa 

 Få fler att etablera sig i länet efter in- eller återflyttning ” 

I kapitlet Framtid såg vi att en majoritet av gymnasisterna i länet tror de 

kommer flytta från sin hemkommun.  En sammanfattande bild av detta kan 

vi få i illustration 10.2 som visar att 66 % av tjejerna och 56 % av killarna 

tror att de kommer att flytta från sin hemkommun. Kommunernas och länets 

befolkningsutveckling beror mycket på hur dessa ungdomar beslutar sig om 

eventuell återflytt och etablering. Även andra inflyttade som inte kommer 

från länet, t.ex. invandrare till Sverige, fattar beslut om att senare stanna och 

etablera sig i länet eller flytta ut.  

Illustration 10.2 

 

Diagrammet visar bland annat av de som på frågan om kön svarar med alternativet annan 

könstillhörighet är det 68 % som tror de kommer flytta från kommunen där de bor. 
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Till en del kan bevekelsegrunderna för inflyttade att stanna och etablera sig i 

länet vara liknande som för återflytt och etablering hos ungdomarna. Därför 

kan vi i viss mån kommentera båda delarna i inledningspunkten till detta 

avsnitt genom att studera enkätsvaren i Lupp på frågan om vad som skulle 

få ungdomarna att återvända. Illustration 10.3 visar de mest frekvent valda 

svarsalternativen som domineras av det som handlar om relationer till släkt, 

familj, kompisar och partner samt barns uppväxtvillkor. Jobbet spelar också 

stor roll. Svarsalternativet jobb är vanligare bland killar än bland tjejer, me-

dan närhet till släkt och familj är vanligare bland tjejer. 

En logisk slutsats av att närheten till släkt och familj har betydelse för så 

många av ungdomarna i Lupp-enkäten, kan vara att ju mer relationer till 

släkt och familj inom kommunen som en in- eller återflyttad har person har, 

desto större är chansen att denne etablerar sig där. Och ju mindre relationer, 

desto mindre chans. Men man måste förstås ha i åtanke att en eventuell eta-

blering samtidigt beror på många andra faktorer som också är olika beroen-

de på person. Om personen är inflyttad snarare än återflyttad, skulle det 

kunna betyda att skälen till etablering är svagare och tröskeln för att lämna 

kommunen är lägre.  

Illustration 10.3 

 

Vi ser här t.ex. att bland dem som svarar att de tror de kommer att flytta från sin hem-

kommun, är det 60 % av tjejerna och 38 % av killarna som svarar att närhet till släkt och 

familj bidrar till att de skulle flytta tillbaka. 

 

 ”Förbättra folkhälsan genomgripande i alla befolkningsgrupper ” 

Kapitlet om ungdomarnas hälsa är ganska omfattande i Lupp. En fråga gäll-

er hur eleven uppfattar sin hälsa på en skala från mycket bra till mycket då-

lig och vi ser den som huvud- eller utfallsvariabel. Andelen som svarar 
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mycket bra har sjunkit betydligt under senare år vilket är en bekymmersam 

trend. Andra frågor är specifika och de använder vi som indikatorer. Hur 

indikatorerna relaterar till utfallsvariabeln är intressant, och vi har analyserat 

vilka indikatorer som förändrats när utfallsvariabeln över tid visar allt lägre 

andelar som skattar sin hälsa som mycket bra. Men vi har också undersökt 

vilka sambanden är mellan variablerna under senaste datainsamlingen. I 

detta kapitel begränsar vi oss till dessa senaste data och relationerna mellan 

höga och låga värden på huvudvariabeln å ena sidan och indikatorvariabler-

na å den andra. För gymnasieungdomarna är det hur ofta de är stressade och 

hur ofta de har svårt att somna som är starkast negativt relaterade till själv-

skattningen av hälsan. Starkt positiv relation hittar vi mellan hur ofta eleven 

tränar sig svettig och hur högt hon skattar sin hälsa.  

Motsvarande sambandsmönster för ungdomarna i åk 7-9 liknar gymnasis-

ternas till en ganska stor del. Det redovisas i kapitlet Hälsa. 

llustration 10.4: Variabler som har samband med hälsa, gymnasiet 

 

Vi ser t.ex. att ju oftare ungdomarna känner sig stressade och ju 
oftare de har svårt att somna, desto lägre skattar de sin hälsa. 

 

 ”Miljö och naturresurser” 

Punkten i RUS som behandlar miljön och naturresurserna berör också sy-

stemlösningar med miljöfokus, vilket innebär att Lupp-enkätens frågor om 

konsumentansvar, särskilt frågan om återvinning och källsortering kan tas 

som en kommentar till RUS. Därför redovisar vi här gymnasisternas och 

högstadieungdomarnas svar på frågan om hur mycket de bryr sig om käll-

sortering/återvinning. Vi ser att ungefär en tredjedel av ungdomarna svarar 

att de alltid tänker på detta. Andelen på gymnasiet är något högre än en tred-

jedel, i åk 7-9 något lägre. (Illustration 10.5.) 

Gröna pilar (prickar) = positivt 

samband: ju oftare träning desto 

bättre hälsa.  

Röda (streckade) = negativt: ju 

oftare stressad desto sämre 

hälsa.  

Starkast är relationerna träning 

– hälsa, dubbelt så stark som 

stressad – hälsa och svårt som-

na – hälsa. Svagast är samban-

det hoppar över frukost – hälsa. 



Regionala utvecklingsstrategier 85 

Illustration 10.5 

 

Här ser vi bland annat att 31 % av högstadieeleverna i länet svarat att de alltid 

källsorterar och/eller återvinner. 

 

Skillnaderna mellan kommunerna i denna fråga framgår av illustration 10.6. 

Där kan vi se att de kommuner som har högst andel som svarar alltid på 

frågan om källsortering bland gymnasister, också har högst andel i åk 7-9. 

Det kan vara flera förklaringar till detta, men den förklaring vi håller som 

trolig är att kommunernas olika utvecklingsgrad på återvinningssystemen 

gör att samma kommuner har högre andelar som svarar alltid på frågan, i de 

två åldergrupperna. Befolkningsunderlagets olika fördelning m.fl. förutsätt-

ningar är naturligtvis olika mellan kommunerna, vilken med nödvändighet 

leder till olika systemlösningar och olika resultat. Således är vårt påpekande 

om skillnaderna inte menat som en kritik mot vissa kommuner i detta sam-

manhang, utan snarare ett konstaterande att de systemlösningar som man 

väljer i en viss kommun har betydelse för innevånarnas bidrag till resultatet.   

Illustration 10.6 

 

Här ser vi bland annat att det är 28 % av ungdomarna i åk 8 i Härnösand och 33 % av dem i samma 
ålder i Kramfors som svarar att de alltid källsorterar/återvinner. 
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Sammanfattning demografi, livsmiljö, folkhälsa 

Västernorrland har en ogynnsam balans mellan utflyttande ungdomar och 

återflytt, som gör att befolkningen i åldrarna 25 - 40 år utgör en mindre pro-

portion av länets hela befolkning än motsvarande proportion utgör av rikets 

hela befolkning. Eftersom detta är de mest reproduktiva årskullarna, drabbas 

återväxten ungefärligt i motsvarande proportion. Inflyttade nya västernorr-

länningar har en spridning i åldrar som inte precis kompenserar bristen på 

25 - 40-åringar i återflytt, men har förstås en positiv effekt på antalet invå-

nare.  

Både när det gäller återflyttande och inflyttande är det avgörande att etable-

ring sker. Enkätsvaren i Lupp visar vad gymnasieungdomar tänker om dessa 

frågor, och anledningarna till återflytt toppas där av relationerna till familj, 

släkt, kompisar och partners. Möjligheten till jobb nämns också av många 

som ett av skälen att flytta åter till hemtrakterna. Men dessa starka skäl till 

återflytt som bottnar i att familj, släkt och vänner finns kvar i hemtrakterna, 

kan vara negativa faktorer för etablering när det handlar om nyinflyttade. Vi 

tänker då att dessa personer kan ha sina nätverk och släktrelationer på andra 

platser som kan bli konkurrenter till etablering. 

När det gäller folkhälsa rapporteras från Lupp-svaren att allt färre av ung-

domarna bedömer sin egen hälsa som mycket bra. Andelen som gör den 

bedömningen har sjunkit under de senare åren både bland killar och tjejer. 

Andelen bland tjejer som bedömer hälsan mycket bra har varit lägre än 

bland killar under flera år. 

”Rörlighet – tillgänglighet – flexibilitet 

 Utveckla attraktiva bostadsmarknader och funktionella lokala och regionala ar-

betsmarknader ” 

Vi gör bara ett kort konstaterande när det gäller punkten om bostads- och 

arbetsmarknader. När det gäller gymnasieungdomarna tänker mycket få på 

bostadssituationen ifråga om att flytta tillbaka till länet. Många nämner sna-

rare släkt, vänner och en miljö för barnen att växa upp i. Arbetsmarknaden 

nämns dock som en orsak till återflytt på det sätt att jobb är en anledning, 

särskilt bland killarna.  

”Näringsliv och företag 

 Bryta könssegregeringen inom näringsliv och arbetsmarknad samt höja arbets-

kraftsdeltagandet och öppna för nya lösningar ” 
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Vi kan se arbetsmarknaden som tredelad, med en mängd yrken med övervä-

gande manligt deltagande, en med övervägande kvinnligt och en tredje där 

inget av könen är kraftigt över- eller underrepresenterat. Med den utgångs-

punkten kan vi formulera en vision om att ett yrke eller yrkesområde kan 

förändras vad gäller könssammansättningen så att de inte längre tillhör de 

två första kategorierna, utan den tredje där inget av könen överväger. Bland 

dessa yrken kan också könsnormen upphöra att gälla så att det inte behöver 

finnas sådana skäl till att välja bort yrkena som möjliga karriärvägar. 

Lupp-enkäten har inte frågor som berör yrke och kön, trots att val av utbild-

ningar och utbildningsprogram naturligtvis hör till de övervägda val som 

rekonstruerar könssammansättningen i yrkeslivet om och om igen. Men när 

det gäller kön och företagande finns en del svar som kan vara relevanta i 

regionalt utvecklingsperspektiv. När vi analyserar svaren från ungdomarna i 

gymnasieåldern på frågan om de kan tänka sig att starta eget företag, ser vi 

först att mycket få svarar att de inte kan tänka sig det. Mindre än 10 % av 

både killar och tjejer svarar det, medan ca 55 % till 60 % svarar att de kan 

tänka sig starta företag. Övriga svarar att de inte vet.  

Det är känt att föräldrars företagande har betydelse för hur ungdomar ställer 

sig till frågan om att starta företag. När vi jämför mellan de som har någon 

förälder som är företagare och de som inte har det, ser vi att det i våra data 

finns en tydlig effekt av föräldrars företagsamhet. Det är vanligare att ung-

domar med någon företagande förälder är positiva till att själva starta före-

tag. Skillnaden framgår av illustration 10.7, som visar att det är ca 10 %-

enheter fler som är positiva till att starta företag bland dem som har någon 

förälder som är företagare än bland dem som saknar detta. Om vi samtidigt 

ser till kön, märker vi att det är mindre än 10 %-enheters skillnad mellan 

könen, både bland dem som har någon förälder som är företagare och dem 

som inte har detta. 
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Illustration 10.7 

 

Här ser vi t.ex. att bland länets gymnasister som har någon förälder som är företagare, är 

det 68 % av killarna och 60 % av tjejerna som kan tänka sig starta företag. 

 

När vi jämför svaren från gymnasieungdomar med utomnordisk familjean-

knytning med övriga finner vi en ganska obetydlig skillnad, då det är 59 % 

av de förra som svarar att de kan tänka sig starta eget företag medan det är 

56 % av de senare.  

 

”Globalisering, urbanisering, individualisering 

 Unga kvinnors och utrikesföddas drivkraft blir mönsterbildande i samhällsbyg-

gandet ” 

Att göra drivkraften hos vissa kategorier västernorrlänningar till mönsterbil-

dande, dvs. norm, sker inte utan kostnaden av de andras drivkraft. Här 

nämns unga kvinnor och utrikesfödda som kategorier som ska göras till 

norm. Det är förstås så att varken unga kvinnor, unga män eller utrikesfödda 

är homogena grupper med avseende på drivkraft eller förutsättningar för 

drivkraft, och förstås är drivkraft varken avgränsat av kön, ålder eller av var 
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personen är född. Det vi redovisat i föregående avsnitt är bl.a. att bland 

gymnasieungdomar som har utomnordisk familjeanknytning är benägenhe-

ten att starta företag bara obetydligt högre än bland övriga ungdomar, vilket 

dessutom kan ifrågasätta värdet av att göra denna kategori till norm när det 

gäller drivkraft. 

Historikern Yvonne Hirdman talar om genus som en ”mönsterstruktur av 

kön”
51

 när hon definierar det s.k. genussystemet. I Maktutredningen
52

 ut-

vecklar Hirdman hur sådana mönsterstrukturer genererar maktordningar 

som skapar eller underhåller ojämställdhet.  

Vi ser i LUPP-enkätens svar att en påfallande stor grupp bland killarna i 

skolan upplever att villkoren inte är lika mellan pojkar och flickor och att 

detta är till pojkars nackdel. Vi menar att detta kan ha skapats genom en 

mönster-/normbildning i skolan, med flickor som norm. (Se redovisningen 

av dessa resultat i kapitlet Skola och i illustration 10.8 nedan.)  

Illustration 10.8 

 

Vi ser att 27 % av killarna på Hedbergska skolan år 2 i Sundsvall tycker att flickor ges bättre 

förutsättningar än pojkar, medan inte en enda tjej tycker pojkar ges bättre förutsättningar än 

flickor. 
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När det gäller kommentaren till RUS som vi härleder ur enkätsvaren i detta 

fall, vill vi påpeka att den ordalydelse som finns i denna punkt i RUS-

dokumentet riskerar leda till att ojämlikhetsdrivande processer skapas och 

drivkrafter för länets utveckling underutnyttjas eller döljs. 

Sammanfattning, rörlighet, tillgänglighet, näringsliv, 

globalisering, individualisering 

När det gäller tjejers och killars inställning till företagande är inte köns-

segregering ett stort problem. Bland både killar och tjejer i gymnasiet är det 

en hög andel som kan tänka sig starta eget företag i framtiden. Det är ca 

65 % av tjejer och killar som svarar detta, några procentenheter fler bland 

killar och några procentenheter mer bland de killar och tjejer som har före-

tagare bland föräldrarna. Men de branscher som kan bli aktuella för dessa 

ungdomar att starta företag inom kan ändå vara könsuppdelade. 

Det framgår inte av Lupp-enkäten vilka program och inriktningar i gymna-

siet som ungdomarna tillhör, men sådan information finns hos Skolverket, 

och vi har tittat på hur könsblandade de större gymnasieprogrammen och 

-inriktningarna i Västernorrland är. Med större menar vi att de har minst 40 

elever sammanlagt i länet och vi har klassat inriktningar som könssegrege-

rade om de har mindre än 25 % av något av könen. Med denna måttstock ser 

vi att bland de 52 större program och inriktningar som är aktuella 2013/14 är 

tjejer underrepresenterade i 18 och killarna i 9.  

RUS har en punkt om att unga kvinnor och utrikesfödda ska vara mönster-

bildande i samhällsbyggandet. I Lupp-data har vi sett en olycklig utveckling 

inom skolan, där många killar svarar att pojkar inte får lika bra villkor som 

flickor i skolan. En förklaring till detta skulle kunna vara att tjejers lärande 

gjorts till norm och att detta missgynnar killar i skolan. Med avseende på 

frågan om mönsterbildande kategorier i samhällsbyggandet kan vi konstate-

ra att olika villkor och ojämställdhet skapas genom normaliseringsprocesser. 

Och i detta fall kan dessutom personer som skulle kunna bidra positivt i 

samhällsbyggandet, i detta fall t.ex. yngre män och äldre personer, blir osyn-

liggjorda och deras förmågor kan bli outnyttjade. 

Diskussion 

De regionala strategierna för hållbar utveckling rör sig över ett brett spekt-

rum av samhällsområden vilket också Lupp-enkäten från Ungdomsstyrelsen 

gör. Därför finns det beröringspunkter där enkätsvaren kan ge viss empirisk 

grund för reflektioner. Befolkningsutvecklingen är central i utvecklingsstra-
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tegin, både när det gäller frågor om inflyttning, återflyttning, etablering, 

ålderfördelning och reproduktion. Gymnasisternas svar på frågor om att 

flytta ifrån kommunen och återflytt samt orsaker till eventuell flytt och åter-

flytt kopplar väl till kunskap om demografi i olika län eller regioner i landet 

som finns vi bl.a. hittar i SCB-skriften Länens arbetsmarknad 2010. Där ser 

man tydligt flera län som saknar storstad får brister i befolkning i åldrar som 

har störst barnafödande och som därför får en minskande bas i befolknings-

pyramiden. 

Lupp-enkäten kunde också illustrera hälsoutvecklingen, där minskande an-

delar som uppskattar sin hälsa som mycket bra, inte längre kan förklaras 

med ökande bruk av alkohol, narkotika eller tobak, eftersom bruket av dessa 

inte har ökat utan snarare minskat något under de senaste åren. Sambands-

mönstret kanske kan användas som ett av flera diskussionsunderlag i fråga 

om insatser för folkhälsan. 

Frågan om det främjar eller motverkar jämställdhet att införa olika villkor 

med avseende på kön i förändringsprocesser, är värd att ställa i många 

sammanhang. Vanligt är att man väljer ett maktperspektiv och gynnar en 

kategori i förhållande till komplementkategorin, dvs. alla andra. Det kan 

verka vara en självklar strategi, men ser man både till helheten och till de-

larna, kan man på det sättet i stället skapa ojämställdhet i en ny kategori, 

t.ex. ålderskategori. Exemplet med formuleringen i RUS om att göra unga 

kvinnors och utrikesföddas drivkraft till mönsterbildande kan således funge-

ra exkluderande lika väl som inkluderande. 
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Ungdomar i Västernorrland – åsikter och attityder 

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 

 

Rapporten redovisar resultat från ungdomsstyrelsens enkät som administrerats 

av kommunerna till ungdomar i åk 8 och gymnasiets år 2. (Timrå och Sollefteå 

har använt enkäten i åk 7-9 och år 1-3.) Den här rapporten har ett länsperspektiv 

och skiljer sig därför en del från de kommunrapporter som berör samma enkät. 

 

Författarpresentation 

Rolf Dalin är statistiker och metodstöd i forskning vid FoU Västernorrland. 

Göran Bostedt är docent i statsvetenskap med offentlig förvaltning. Forsk-

ningsinriktningen är policyanalys, då särskilt hur idéer blir till verklighet i of-

fentliga programsatsningar.  

Madeleine Blusi är forskarstuderande i omvårdnad vid Mittuniversitetet 

samt forskare och FoU-handledare vid FoU Västernorrland. 

 

 

FoU Västernorrland finansieras av kommunernas socialtjänster i Väs-

ternorrland med Kommunförbundet Västernorrland som huvudman. Enhe-

tens uppdrag är att fånga idéer och stödja forsknings-, utvecklings- och upp-

följningsprocesser inom socialtjänsten samt att göra dessa tillgängliga för 

socialtjänstens personal. Mer information om FoU Västernorrland finns på 

www.fouvasternorrland.se 

 
   


