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BAKGRUND OCH SYFTE

Ung i Borås är rapporten som sammanställer resultatet av en enkät som kallas Lupp. Det är en enkät 
som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) där exempelvis en 
kommun eller region ansöker om att få delta. I Borås Stad genomförs den vart tredje år enligt tidigare 
beslut från Kommunstyrelsen. Den genomförs i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet 
och rapporten som följer fokuserar på enkäten som genomfördes under hösten 2020.

Som en del i Borås Stads inkluderingsarbete genomfördes också en anpassad Lupp för elever i sär-
skolan, A-Lupp. Den togs fram i samråd med skolorna och underlaget har arbetats fram tillsam-
mans med pedagogerna. Enkäten har samma områden, men färre antal frågor och svarsalternativ. 
A-Luppen genomfördes under samma period som Luppen, men i årskurs 7–9 i grundskolan och för 
hela gymnasiet.

Deltagande skolor i Lupp (1865 svar) 

Viskaforsskolan Kunskapsskolan

Fristadskolan Malmen Montessori

Engelbrektskolan Almåsgymnasiet

Särlaskolan Bäckängsgymnasiet

Dalsjöskolan Sven Eriksongymnasiet

Bodaskolan Viskastrandsgymnasiet

Sandgärdskolan Drottning Blankas gymnasieskola

Daltorpskolan Realgymnasiet

Erikslundskolan

Deltagande skolor i A-Lupp (53 svar)

Erikslundskolan (åk 7–9) Almåsgymnasiet

Bodaskolan (åk 7–9) Bergslenagymnasiet

Viskastrandsgymnasiet

Syfte
Rapportens syfte är att lyfta ungas röster om sin vardag i Borås eftersom bra beslut om unga bygger 
på kunskap om hur unga har det. Den är utformad för att knyta ihop ungas mänskliga rättigheter 
genom barnkonventionen och den ungdomspolitik som bedrivs i Borås Stad. För bästa läsupplevelse 
läses rapporten med barnkonventionens grundläggande principer för ögonen. Här är även artikel 23 
i fokus med tanke på det inkluderingsarbete som nämnts ovan.  

De grundläggande principerna i barnkonventionen är:

• Artikel 2: Alla barns lika värde. Ingen får diskrimineras

• Artikel 3: Barns bästa ska beaktas i alla beslut som rör dem.

• Artikel 6: Barns rätt till liv och utveckling. 

• Artikel 12: Barns rätt till delaktighet och inflytande.

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp 
att aktivt delta i samhället.
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Att barn och unga känner till sina rättigheter är en förutsättning för att de ska kunna hävda dem och 
delta i samhället. Diagrammet nedan visar hur kännedomen ser ut bland unga i Borås. Observera att 
svaren gäller alla årskurser.

Det är en förutsättning att vuxna känner till barns rättigheter för att kunna bedöma vad som är barns 
bästa. Diagrammet nedan visar vad unga tror om vuxnas kunskap om barns rättigheter.
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Svarsfrekvens
I årskurs 8 har 952 av totalt 1360 elever svarat vilket ger en svarsfrekvens på 70 %. I årskurs 2 har 
966 svarat av totalt 1573 ungdomar, vilket ger en svarsfrekvens på 61,4 %. Totalt antal svar i A-Lupp 
är 53 och gymnasieeleverna står för den största andelen av dem med 46 svar och årskurs 7-9 med sju.

Årets som gått har för eleverna präglats av distansundervisning och sjukfrånvaro och det har påverkat 
svarsfrekvensen. I årskurs 2 är svarsfrekvensen mer jämn över skolorna medan i årskurs 8 skiljer det 
sig åt mellan skolor. Den skola som har högst frekvens har 94 % och den som har lägst 31 %. Trots 
detta anses svarsfrekvensen som tillräckligt hög för att underlaget ska bedömas som representativt 
på en hela-staden nivå.

Bortfall 
För vissa frågor finns det ett internt bortfall, det vill säga att ungdomar har själva valt att inte svara 
på vissa frågor. Det kan bero på olika saker, till exempel att frågan inte känns relevant eller att den 
upplevts för privat. Det är relativt vanligt i enkäter som denna. 

Avgränsningar
Rapporten fokuserar på hur det ser ut generellt över staden. Det innebär att det inte redovisas några 
resultat per skola eller område, inte heller redovisas trender över tid. För den här typen av analys hän-
visas läsaren till Borås Stads välfärdsbokslut. Frågor kring rapporten eller önskemål om andra analyser 
kring resultatet hänvisas till Malin Yderhag, ungdomsstrateg, Stadsledningskansliet.
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FRITID OCH KULTURLIV

Artikel 31: Barn har rätt till fritid, lek och vila. De har 
rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter.

Sverige ska sträva efter att alla barn i landet får 
samma möjligheter att delta i kultur- och fri-

tidsaktiviteter. Kommunen ska se till att det finns 
lekplatser, idrottshallar och andra platser där barn och 
unga kan vistas. Sådana platser ska vara anpassade för 
dem som till exempel har en funktionsnedsättning

   Barnombudsmannen.se

I Borås Stads Ungdomspolitiska program står det att 
staden ska ge unga möjligheter till en jämställd och 
tillgänglig fritid. Den ska uppmuntra till mångfald, 
kreativitet, engagemang och möjligheten för unga att 
utveckla sina egna idéer, genom att utgå från ungas 
faktiska behov.

Vad säger unga?

Lupp
På det stora hela är många, nio av tio nöjda med sin fritid. Ändå anger varannan ung att det finns 
saker att göra men inget som intresserar och mer än var femte ung tycker det saknas aktiviteter där 
en bor. Vilka aktiviteter som saknas skiljer sig åt lite mellan åldrarna:

I årskurs 8 säger flertalet att det inte finns något att göra och inga platser att bara hänga med sina 
kompisar. 

”Borås har inget att göra när man blir lite äldre typ ungdom. Det känns som att man gjort allt möjligt och 
nu är det inget att göra. Bara hänga i stan eller köra sport med kompisar i skolgård.”

I årskurs 2 saknas fler aktiviteter (ofta mer anpassat till unga vuxna), någonstans att hänga och att 
man gärna vill se utveckling av staden med t ex affärer och att utveckla ett mer levande område där 
man bor.

”Ställen att vara på, blir lätt att många hänger i trapphus för det finns ingenstans att hänga på t ex, 
kvällar och helger vid dåligt väder. Det finns många ställen att vistas ute på vid fint väder men inga att 
vistas på vid dåligt.”

”Vi behöver någonstans att vara, fritidsgårdar är nice men det känns som om det är för mindre barn, vi 
är ju snart myndiga och det håller inte att sitta på cafe och slösa pengar länge till.”

Oavsett ålder anger många att de tränar, spelar online/tv- eller dataspel och är ute i naturen flera 
gånger i veckan. Många säger också att man är mycket med familj/vänner och kollar på film/serier. 
Det de flesta aldrig gör är att gå på teater, musikal, konserter och utställningar eller museum/bibli-
otek. Även att detta kan förklaras med att året som gått präglats av Corona så är det även detta som 
de flesta anger att man aldrig gör vid mätningar från tidigare år. 
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A-Lupp 
I A-Lupp säger nio av tio även här att de är nöjda med sin fritid. Det dem flesta gör är någon slags 
träning eller aktivitet som är idrottsrelaterad, umgås med vänner/familj och spelar spel eller online- 
och dataspel. 

På frågan om var man brukar vara med sina kompisar svarade ungefär hälften att man är på en 
 förening /stan/fritidsgård. Men lika många svara att man inte har några kompisar eller att man inte 
träffar kompisar på fritiden.

Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Killar verkar vara mer nöjda med sin fritid och verkar spendera mer tid i förenings/idrotts-
verksamhet och vistas mer utomhus. Tjejer och annat kön tenderar att svara mer negativt 
kring nöjdhet och tjejer svarar oftare att de är hemma hos någon eller på stan/centrum.

• Gruppen som angett en funktionsnedsättning svarar oftare att det finns saker att göra men 
det är svårt att ta sig dit.

• De som angett att de är födda utanför Sverige är ofta mer nöjda med sin fritid och går oftare 
på olika aktiviteter som samhället erbjuder, ett exempel är besök på bibliotek som sticker ut. 

• Om du är av annan sexuell läggning än heterosexuell så är var fjärde inte är nöjd med sin 
fritid. Man anser också, i högre utsträckning, att det inte finns saker att göra.

• Om du är orolig för familjens ekonomi finns det fler hinder för din möjlighet till fritidsakti-
viteter. Så som att familjen säger nej, att man inte kan ta sig dit och att det kostar för mycket. 
Här ses en tendens att gruppen befinner sig oftare i offentliga rum och medlemskapet i 
föreningar tenderar att vara lägre.
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SKOLA

Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. De ska få gå i grundskolan och den ska vara gratis.

Artikel 29: I skolan ska barn få utvecklas på alla sätt och förberedas för ett ansvarsfullt liv i ett fritt 
samhälle. De ska lära sig att respektera de mänskliga rättigheterna, sina 
föräldrar, sin egen och andras kultur samt naturen.

I Sverige har vi skolplikt. Det betyder att alla barn mellan 
6 och 16 år måste gå i skolan. Det står i skollagen. Därför 

har skolan ett särskilt ansvar att se till att alla mår bra och att 
ingen utsätts för mobbning.

      Barnombudsmannen.se

I Borås Stads Ungdomspolitiska program står det att staden ska ge 
unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former för att 
skapa förutsättningar och stödja unga in i vuxenvärlden.

Vad säger unga?

Lupp
I årskurs 8 svarar ungefär tre av fyra att de trivs med stämningen på skolan. Ändå uppger mellan var 
fjärde och var tionde elev att det förekommer våld, mobbing, rasism och sexuella trakasserier i någon 
utsträckning på skolan. Ungefär hälften säger att skolan agerar oavsett om det sker mobbing mellan 
elever eller om en kränkning sker mellan elev och lärare. Runt sex av tio säger att killar och tjejer 
behandlas lika av lärare och att det finns respekt mellan elever och lärare. Åtta av tio elever tycker att 
undervisningen, biblioteken, extra stöd och lärarna är bra, elevhälsan landar något lägre men maten 
får lägsta betyg där två av fem tycker den är bra.

Vidare svarar hälften att de vet vad de ska ha inflytande över i skolan, att skolan lyssnar på elevråd 
och att man uppmuntras till att delta i elevråd. Det man vill påverka mest i skolan är arbetssätt, 
schema och maten. Diagrammet på nästa sida visar just skillnaden på hur många som vill påverka 
och upplevelsen av att man får påverka. 

Barns  
rätt till  

utbildning
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För årskurs 2 har det varit en annorlunda höst vad gäller skolan och undervisningen men många 
är nöjda med skolan. Detsamma gäller upplevelsen av stämningen på skolan, respekt mellan elever 
och lärare samt att killar och tjejer behandlas lika. Ändå är det många som anger att de inte vet om 
påståendena stämmer eller ej. Olika aspekter av skolan får höga betyg såsom vad man tycker om 
skolmiljö, bibliotek, undervisning, extra stöd, elevhälsa och lärare. Avvikande är dock skolmaten där 
mindre än hälften tycker den är bra. 

Generellt finns det skillnader mellan viljan och möjligheten att få påverka olika delar av sin skolgång, 
nedan diagram visar just den upplevda skillnaden. Det som eleverna vill vara med och bestämma 
kring mest är arbetssätt, läxor, prov och schemat. 



9 

A-Lupp
En stor andel säger att de trivs i skolan där färre än var tionde anger att de inte gör det. Var femte elev 
säger att det förekommer mobbing i skolan och nästan var fjärde säger att lärarna inte alltid säger 
ifrån. Var femte säger att skolan inte alltid lyssnar på elevrådet. Annars är det en mycket stor andel 
som är nöjda med lokalerna, skolmaten och lektionerna. Det är ingen som inte får hjälp av lärarna 
om en behöver det.

Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Tjejer vill vara med och påverka i större utsträckning än killarna men det är killarna som 
upplever att de får vara med och påverka. 

• Om du har en funktionsnedsättning så är du generellt sätt mindre nöjd med skolan, fram-
förallt om man tittar på stämningen och förekomst av våld och mobbing. Detta gäller i alla 
åldrar och även i A-Lupp. 

• Om du är utlandsfödd så anger man att det förekommer rasism i större utsträckning än om 
du är född i Sverige. Om du är född i Sverige svarar en stor andel att dem inte vet.

• Om du har en annan sexuell läggning än hetero så tenderar du att vara mindre nöjd med 
skolan och elevhälsan. Nästan var femte säger att det förekommer sexuella trakasserier kontra 
under 10 % av de som angett heterosexuell läggning.
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Artikel 12: Barns rätt till inflytande och delaktighet.

Barn och unga har rätt till inflytande över sina liv.  
Inte bara i familjen eller i skolan, utan också i till 

exempel bostadsom rådet. Man kan ha inflytande inom 
kommunen på flera sätt, till exempel att få vara med och 
påverka en verksamhet – en fritidsgård eller skola

  Barnombudsmannen.se

I Borås Stads Ungdomspolitiska program står det att staden 
ska ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och 
vara delaktiga, för det krävs en god kunskap om barns och 
ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva.

Vad säger unga?

Lupp
Strax över var fjärde ung i årskurs 8 har ett intresse för politik, var tredje för samhällsfrågor och sex 
av tio har ett intresse för vad som händer i andra länder. I årskurs 2 är intresse för vad som händer 
andra länder lika stort men intresset för samhällsfrågor ökar till hälften och för politik till fyra av tio. 
I genomsnitt säger varannan ungdom att de har stort förtroende för politiker och vad gäller vuxna i 
allmänhet så ökar det något till sju av tio. Även om de allra flesta säger att de kan lita på människor 
i ens närhet så svarar ändå var fjärde att de inte kan det.

Aktiva handlingar, så som att gilla och dela inlägg på nätet, anger över en tredjedel att de gjort de 
dem senaste sex månaderna, något fler i årskurs 2. Vad gäller synen på sina möjligheter svarar ungefär 
hälften att de inte vet vilka möjligheter de har, oavsett ålder, och en tredjedel säger att de är små. Fyra 
av tio vill påverka det som händer i kommunen och det de flesta vill påverka är skola, samhälls- och 
stadsutveckling och olika aspekter kopplat till sin fritid. Nedan följer några citat om vad man vill 
påverka.

Citat åk 8:

”Att lärare ska ge mer möjligheter till tjejer under simningsprov om dem har mens. Få en chans till en 
annan dag.”

” Hur man ska behandla människor lika oavsett bakgrund, kön eller läggning.”

Citat åk 2:

”Svårt att veta när man inte vet vad som ens går att påverka, så pass mycket vet inte en gymnasieelev om 
kommunen. Men mest skolan.”

”Inflytande där jag bor och att påverka andra människors syn på där vi bor.”
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A-Lupp
Ungefär hälften som svarade har något slags intresse för politik. En fjärdedel upplever att de inte har 
någon möjlighet att utrycka sina åsikter till de som bestämmer och hälften vet inte vilka möjligheter 
de har. Samtidigt vill över hälften påverka i kommunen och framförallt nämns områden som fri-
tidsaktiviteter, vägar, miljö och skola.

Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Killarna upplever större möjligheter att påverka medan tjejerna vill påverka i större  
utsträckning. 

• Om du har en funktionsnedsättning så är risken större att du har lägre förtroende både  
för politiker och vuxna i allmänhet. 

• Utlandsfödda upplever att de har större möjligheter att påverka men har samtidigt lågt 
förtroende för politiken och vuxna i allmänhet. Särskilt sticker det ut vad gäller tilliten till 
människor i dess närhet som är avsevärt lägre.

• Om du angett annan sexuell läggning än heterosexuell så är intresset för politik och samhälle 
något högre. Här finns också en högre benägenhet att ta kontakt med politiken/tjänste-
person, delta i demonstration, diskuterar på nätet, gillat/delat inlägg. Samtidigt har även 
den här gruppen något lägre förtroende för politiker, vuxna i allmänhet och människor i sin 
närhet.
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TRYGGHET

Artikel 19: Barn har rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, misshandel, 
övergrepp eller annat utnyttjande.

Ingen får göra dig illa. Det är du som bestämmer över 
din kropp, dina känslor och dina tankar. Om du blir illa 

behandlad ska du kunna få stöd och hjälp. Mobbing är ett 
stort och allvarligt vardagsproblem för många. Mobbing kan vara 
allt från kommentarer om vilka kläder man har på sig, till knuffar 
och slag eller kränkningar på nätet.

    Barnombudsmannen.se

I Borås Stads ungdomspolitiska program står det att staden ska 
arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel 
mobbning och diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna 
må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga.

Vad säger unga?

Lupp
Var femte ung har svarat att de har blivit hotade de senaste sex månaderna och var tionde har blivit 
bestulen. Var tjugonde svarade att de blivit misshandlade och/eller blivit utsatta för sexuellt våld eller 
utnyttjande. Tryggheten är som störst hemma, i bostadsområdet och till/från skolan. Minst trygg är 
man på buss eller tåg, stan eller centrum och på nätet. 

Var femte ung som svarade på enkäten säger att den blivit mobbad, trakasserad eller utfryst de senaste 
sex mån. För årskurs 8 förekom det mest på nätet eller stan/centrum och för årskurs 2 i skolan eller 
på nätet.

Ungefär en tredjedel har känt att de blivit behandlade på ett sätt som gjort att de mått dåligt och detta, 
i största utsträckning av andra ungdomar, men också av personal på skolan eller annan oidentifierad 
person. Flertalet av kränkningarna kan härledas till olika diskrimineringsgrunder, men de allra flesta 
uppgav att de inte visste varför eller att det handlade om deras utseende. De allra flesta vet vart de kan 
vända sig om man blir behandlad illa eller mår dåligt, men inte alla – mer än var tionde vet det inte.

Citat åk 8:

”De kallar mig gay när jag inte är det, de säger att jag har sex med en lärare som jag inte har heller.”

Citat åk 2:

”Politiska åsikter” 

”Ibland tar dem inte mina tankar och argumentationer på allvar” 

”Tror kön och för att jag pratar för mycket”

Barns  
rätt till  

trygghet
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A-Lupp
Fyra av fem säger att de känner sig trygga hemma och ungefär två tredjedelar känner sig trygga utanför 
hemmet. Mer än var tionde säger att de blivit mobbade de senaste sex månaderna och nästan var femte 
anger att de blivit slagna eller sparkade så de fått ont på kroppen. Nio av tio har någon att prata med 
om de inte mår bra och då pratar de främst med en förälder, personlig assistent/lärare eller kompis. 
De allra flesta litar på människor i dess närhet.

Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Tjejer känner sig mer otrygga i offentliga miljöer och anger högre förekomst av mobbing eller 
orättvis behandling. Fler killar utsatt för misshandel och tjejer för sexuellt våld. Killar säger 
i större utsträckning att de blir orättvist behandlade av personal i skolan. Killar vet i lägre 
utsträckning var de kan vända sig om de mår dåligt. 

• Känslan av otrygghet ökar om du har en funktionsnedsättning på samtliga aspekter av trygg-
hetsfrågorna. Av vem som du blivit behandlad dåligt av så anges lika andelar andra unga som 
personal inom skolan. I A-Lupp är det fler som inte pratar med någon om de mår dåligt om 
de angett en funktionsnedsättning.

• Utlandsfödda anger en större otrygghet i olika offentliga miljöer. Man anger också att man 
blivit orättvist behandlad på grund av etnicitet, här svarar de som är födda i Sverige ”vet 
inte”. Det är också en större andel utlandsfödda som inte vet vart man kan vända sig för stöd. 

• Om du har annan sexuell läggning än heterosexuell så finns en ökad risk för utsatta situatio-
ner och särskilt kring sexuellt våld. Det finns en större otrygghet i olika offentliga miljöer och 
anledningarna till utsatthet kan bero på kön, utseende, och sexuell läggning.
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HÄLSA

Artikel 27: Barn har rätt att leva på ett sätt som ger möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, 
moraliskt och socialt.

Du har rätt att leva på ett sätt som ger dig möjlighet att 
utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. 

Föräldrar har ansvar för att deras barn mår bra och om för-
äldrarna inte klarar det ansvaret ska föräldrarna få hjälp  
av landet.

    Barnombudsmannen.se

I Borås Stads Ungdomspolitiska program står det att staden ska 
tidigt upptäcka vilket behov av stöd som finns och erbjuda tidiga 
insatser i olika former, med hjälp av kunskap om hur livsstil och 
vanor påverkar hälsan. 

Vad säger unga?

Lupp 
De allra flesta skattar sin hälsa som god, ungefär nio av tio säger bra eller bättre. Ändå är det en relativt 
hög andel som anger flera psykosomatiska besvär. För åttorna är det fyra av tio som känner sig stres-
sade minst flera gånger i veckan, var tredje har svårt att somna och var fjärde känner sig deppig eller 
nedstämd. För tvåorna är det samma besvär som toppar men det förekommer i högre utsträckning.

I årskurs 8 tränar tre av fyra tills de blir andfådda flera gånger i veckan och i årskurs 2 sjunker den 
siffran till sex av tio. Dessutom anger också var femte i årskurs 2 att de sällan eller aldrig rör på sig.

Vad gäller alkohol, narkotika, doping och tobak så är det mycket få i årskurs 8 som anger att de 
använder något av detta i någon utsträckning, mindre än 5 %. På gymnasiet är det något fler som 
någon gång testat olika preparat men fortfarande en relativt låg andel som regelbundet brukar. Det 
fanns också möjlighet att kommentera det här avsnittet med ett fritextsvar. Nedan finner ni ett citat 
från en person i årskurs 2.

”adhd medicin som inte är till för mig”.

A-Lupp
Sju av tio säger att de mår bra och resterande andel säger att de mår bra ibland (ingen svarade helt 
dåligt). Ungefär var tionde svarar att de brukar ha ont i magen och/eller har ont i huvudet och ca en 
tredjedel säger att de har det ibland. Varannan svarade att de har svårt att sova ibland eller till och 
med oftare. 

Vad gäller hälsorelaterade vanor tränar strax över hälften tills de blir svettiga flera gånger i veckan och 
ungefär en tredjedel gör det nästan aldrig. Var tionde dricker alkohol ibland eller oftare och detsamma 
gäller med rökning/snusning. 

Barns  
rätt till  

god hälsa
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Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Tjejer skattar ofta sitt mående lägre än killar och anger oftare att de lider av olika psykosoma-
tiska besvär. Killar rör på sig något mer och även om nivån sjunker i årskurs 2 så tappar inte 
killar lika mycket. 

• Om du angett en funktionsnedsättning så skattar du din hälsa ofta något lägre och förekom-
sten av psykosomatiska besvär är högre. Att ha testat narkotika slår också igenom i den här 
gruppen.

• Om du är utlandsfödd är svaren något mer negativt i hälsa, stress och nedstämdhet. 

• Om du angett att du har annan sexuell läggning än heterosexuell så skattar du din hälsa 
lägre. Var femte i årskurs 8 skattar sin hälsa som dålig och i årskurs 2 är det var fjärde. 
Förekomsten av flera psykosomatiska besvär är högre och man tränar regelbundet i lägre 
utsträckning. Den här gruppen har också i högre utsträckning testat alkohol, narkotika, 
droger och tobak.
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ARBETE OCH FRAMTID

Artikel 6: Barn har rätt till liv och utveckling.

Enligt barnkonventionen ska unga också ha  
möjlighet till utbildning efter gymnasiet. 

Studievägledning och yrkesorientering ska också 
vara tillgänglig för alla.

  Barnombudsmannen.se

Borås Stad Ungdomspolitiska program ska upp-
muntra ungas entreprenörskap och innovations-
kraft och skapa goda förutsättningar för framtiden. 
Genom praktik-, lärlings- och ferie arbete får unga 
pröva sina kunskaper och i förlängningen kan det 
ge en vägledning till framtida yrkesval.

Vad säger unga?

Lupp 
För årskurs 8 svarade mindre än var tionde att de har ett extra jobb just nu och mer än sex av tio vill 
ha ett! En tiondel hade ett sommarjobb under 2020 och ytterligare en tiondel sökte, men lyckades inte 
få. Efter grundskolan vill de flesta gå en gymnasieutbildning (antingen där man bor eller i en annan 
kommun). En större andel i årskurs 2 har ett extrajobb, en tredjedel,  och nästan hälften skulle vilja ha 
ett. Mer än sex av tio hade ett sommarjobb 2020 och där fick nästan hälften av de ett via kommunen.

Efter gymnasiet vill de flesta studera på högskola/universitet, resa eller jobba. Mer än sex av tio tror 
att de kommer läsa vidare på något sätt efter studenten (antingen direkt eller senare), var femte vet 
inte och något fler än var tionde säger att de inte kommer läsa vidare nu eller senare. I framtiden kan 
sex av tio tänka sig att starta företag och endast 13 % svarar helt nej.

Tre av tio i årskurs 8 tror sig flytta ifrån sin kommun i framtiden och för årskurs 2 är den siffran tre av 
fyra. De som vill flytta svarar att det oftast beror på arbete, studier, fritidsintressen eller att man vill 
ha närmare till en större stad. Nio av tio svarar att de ser positivt på framtiden och att det bästa med 
kommunen är (förutom släkt, familj, vänner, partner) fritidsintressen, möjlighet till fortsatta studier 
och arbete, att det är en bra miljö för barn att växa upp i och man uppskattar närheten till natur.

A-Lupp
I A-Lupp säger en tiondel att de har ett extra jobb och sju av tio önskar att de hade ett. Fyra av tio 
säger att de hade ett sommarjobb under 2020 och efter studenten vill sju av tio börja jobba. Här säger 
också nästan var femte att de inte vet vad de vill göra. Ungefär hälften säger att de kommer bo kvar 
i sin kommun och en tredjedel har inte tänkt på det ännu. Åtta av tio ser positivt på framtiden och 
ingen svarade helt negativt.
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Finns det några skillnader utifrån en bakgrundsfaktor?

• Det finns en tydlig könsuppdelning där killar svarar oftare mer i riktning till arbete och före-
tagande medan tjejer svarar mer mot resor och studier. Fler killar anger att de inte  
tänker studera vidare och fler tjejer än killar vill flytta.

• Om du angett att du har en funktionsnedsättning så svarar du mer negativt kring  
framtidstro. 

• Det är en lägre andel i gruppen utlandsfödda som har ett extrajobb men det finns också en 
större vilja att ha ett i jämförelse med den grupp som är född i Sverige. Vad gäller sommar-
jobb så var det fler utlandsfödda som sökte, men inte fick ett. 

• Om du har annan sexuell läggning än heterosexuell så tenderar du att svara mer negativt 
kring framtidstro och svarar oftare ”vet inte” kring framtidssträvande frågor.

 

Hur kan kommunen bli ännu bättre i framtiden?

• Fler fritidsaktiviteter

• Bättre skolmiljö, skolmat.

•  Inflytande i vad som händer i kommunen och dess utveckling.

•  Möjligheten att ta sig runt med buss (både vad gäller tider och 
ekonomiska förutsättningar).

•  Normer/mänskliga rättigheter och hälsa.

•  Minskad kriminalitet och trygghet

•  Fritidsaktiviteter

•  Insyn i kommunala beslut, att tjänstepersoner och politiker ska lyssna mer.

•  Lyfter även insatser kring psykisk hälsa både vad gäller att få hjälp snabbare och att  
personal ska vara kompetenta kring psykisk ohälsa och särskilt olika kognitiva  
funktionsnedsättningar.

Tips 
från 

unga!
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CORONA

Covid-19-pandemin har inneburit stora omställningar och de  
åtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen har fått  
allvarliga konsekvenser för barn på kort och lång sikt, säger  
Elisabeth Dahlin, barnombudsman. 

Vad säger unga?

Lupp
I 2020 års Lupp har MUCF lagt till frågor kopplat till Corona. Ungdomarna skulle tänka tillbaka 
på hur det var före och efter pandemins start och på en femgradig skala värdera hur olika aspekter 
av deras liv påverkats. Områden det frågades om var relationen till familjen, fritiden, umgänget med 
kompisar, skolsituationen, fysisk hälsa, psykisk hälsa, möjligheten till extrajobb och sommarjobb, 
familjens ekonomi och livet som helhet. Det vi ser är att det finns positiva och negativa aspekter av 
de flesta områdena och nedan ser du citat från två ungdomar om deras tankar kring året som gått.

”Min relation till min mamma (arbetar i vården), hon jobbar så mycket så vi knappt hinner umgås på 
fritiden. Hon jobbar över så mycket, vi har inte alls samma relation som innan.”

”Man kan inte göra lika roliga och många saker men jag har börjat vara mer med min familj eftersom 
mina storasyskon inte kan gå ut och festa och sånt som innan.”

Nedan ser ni de områden som för årskurs 8 toppar listan vad gäller om aspekten blivit sämre (röd), 
oförändrad (blå) och till det bättre (grön). 

Våra gymnasieungdomar har under lång tid påverkats genom både distansundervisning och begräs-
ningar av den organiserade idrottsverksamheten. Det vi ser är, återigen, att det finns positiva och 
negativa aspekter av de flesta områdena och nedan finns några citat från ungdomar om deras syn på 
året som gått.

”Distansundervisningen gjorde att jag klarade av flera kurser som jag tror jag inte klarat annars”

”Please do not close the schools. It is the only place I feel involved in the society”

“Jag tyckte det var väldigt jobbigt med distansundervisning. Jag kände mig väldigt ensam och isolerad och 
jag tycker inte om att vara hemma. Men under distansundervisningen har jag inget val.”
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A-Lupp
Särskolorna har inte stängt ner under pandemin men ändå svarar  sex av tio att de påverkats av pan-
demin. I den här enkäten fick ungdomarna svara i fritext och där var det 7 av 23 kommentarer som 
handlade om Coronas negativa påverkan på fritiden.

Det de flesta säger är:

• Fritidsaktiviteter/resor blivit inställda

• Inte träffa människor/hålla avstånd/ inte ta i hand

• Inte ta mat själva

• Rädsla för smitta

• Inget sommarjobb

Vilka skillnader syns utifrån en bakgrundsfaktor?

• Tjejer svarar generellt mer negativt medan killar svarar mer att det är oförändrat. Men på 
fysisk hälsa svarar fler killar att det blivit bättre.

• Om du har en funktionsnedsättning så tenderar skolsituationen att ha blivit sämre.

• Utlandsfödda tenderar att svara att olika situationer har förändrats i större utsträckning än de 
som är födda i Sverige. Antingen har det blivit bättre som exempelvis kring familjesituatio-
nen eller att det blivit sämre som möjligheten till extraarbete. 

• Om du har annan sexuell läggning än heterosexuell så svarar en mer negativt på samtliga 
aspekter men det sticker särskilt ut på psykisk hälsa.

Nedan ser ni de områden som fär årskurs två på gymnasiet toppar listan vad gäller om aspekten blivit 
sämre (röd), oförändrad (blå) och till det bättre (grön). 
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