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Abstract 
Uppsatsens syfte är att belysa hur gymnasieungdomar i Karlskrona kommun upplever sina 
livsvillkor avseende fritid, skola, politik/samhälle och inflytande, trygghet, hälsa, arbete, 
information och framtid. Avsikten är också studera hur Karlskrona kommuns ungdoms-
satsningar förhåller sig till nationella mål för ungdomspolitik. Kommunens arbete ställs i 
relation till tidigare utförda Lupp-undersökningar i andra kommuner samt till Ungdomssty-
relsens studie Den goda viljan, som berör praktiskt genomförande av kommunal ung-
domspolitik. Lupp står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”. En enkät riktad till 
ungdomar tillhandahålls av Ungdomsstyrelsen. Den metod som har använts i studien är 
kvantitativ. En enkätundersökning har genomförts i Karlskrona under våren 2009 och sva-
ren har bearbetats och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Arbetet har 
även haft en induktiv ansats innebärande en prövande och sökande hållning till vad materi-
alet kan innehålla. Resultaten tyder på att Karlskronaungdomarnas livssituation som i stor 
utsträckning sammanfaller med hur ungdomar i jämförda kommuner har det. De flesta 
uppger att de är nöjda med skola och fritidsmöjligheter, men ur materialet framträder ock-
så brister. Den nationella ungdomspolitiken har två övergripande mål; att ungdomar ska 
har verklig tillgång till välfärd och att ungdomar ska ha verklig tillgång till makt. I förhål-
lande till dessa mål tyder studiens resultat på att många ungdomar inte anser sig fullt ut har 
möjligheter till inflytande i samhället och i skolan. Detta är intressant ur ett sociologiskt 
perspektiv då det tydliggör maktstrukturer och ungdomarnas begränsade möjligheter att 
påverka. Även i fråga om välfärd pekar undersökningen på problem, framförallt vad gäller 
flickors hälsa. I likhet med vad som framkommer i Den goda viljan, pekar svaren mot vik-
ten av att definiera ungdomarnas roll i fråga om delaktighet, medborgare eller brukare, 
samt att kontinuerligt följa upp och värdera arbetet i relation till de ungdomspolitiska må-
len. De unga måste ges kunskap om hur de kan påverka i frågor som berör dem och sam-
hället i helhet. Att de får delta i det offentliga samtalet är viktigt, inte bara för individen 
utan för demokratin överhuvudtaget. 
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Abstract  
This paper aims to illustrate how upper secondary school youth in Karlskrona Municipality 
experience their living conditions in reference to recreation, education, politics/society and 
influence, safety, health, labor and future. The aim is also study how Karlskrona munici-
pality’s youth policy relates to the national objectives. The municipality's work is put in re-
lation to previously conducted Lupp-surveys in other municipalities and to a study from 
The Swedish National Board for Youth affairs; Den goda viljan, (The Best Intentions), 
which affect practical implementation of local youth policy. Lupp stands for ”lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken” (“local monitoring of youth policy”). The inquiry is di-
rected to young people and provided by the The Swedish National Board for Youth affairs.  
The method, used in this study is quantitative. A survey has been conducted in Karlskrona 
in the spring of 2009, and the responses have been processed and analyzed using the statis-
tical program SPSS. The work has also had an inductive approach, with an examining atti-
tude towards what the material might contain. The results suggest that the living conditions 
of the youth of Karlskrona largely coincide with the situation of young people in compared 
municipalities. Most say they are satisfied with school and recreational opportunities, but 
from the material deficiencies also appear. The National Youth Policy has two broad ob-
jectives; that young people should have genuine access to welfare and real access to 
power. In relation to these objectives, the study results suggest that young people do not 
consider themselves fully having the possibilities to influence, neither in society nor in 
school. This is interesting also from a sociological perspective as it clarifies structures of 
authority and the limited possibilities for youth to influence. In terms of welfare, the inves-
tigation also indicates deficiencies, particularly with regard to girls' health. Similar to what 
is found in Den goda viljan, the responses points towards the need to define the role of 
young people in terms of participation, whether they are citizen or users, and to continu-
ously monitor and evaluate efforts in relation to the youth policy objectives. The youth 
must be given the knowledge of how they can influence matters that affect them and soci-
ety as a whole. The possibility for young people to participate in the public debate is im-
portant not only for the individuals but for democracy itself. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemområde 
 

Sjungom studentens lyckliga dag, 
låtom oss fröjdas i ungdomens vår! 
Än klappar hjärtat med friska slag, 
och den ljusnande framtid är vår. 
Inga stormar än 
i våra sinnen bo, 
hoppet är vår vän, 
och vi dess löften tro, 
när vi knyta förbund i den lund, 
där de härliga lagrarna gro! 
där de härliga lagrarna gro! 
Hurra!1 

 
Dessa välbekanta rader utgör första versen i Studentsången eller Marsch, som den ursprungli-
gen kallades. Texten är skriven av Henrik Sätherberg och musiken av Prins Gustaf. Sången 
skrevs för manskör och framfördes första gången vid en vårkonsert 1852.2 Idag hörs den kan-
ske främst vid offentliga valborgsmässofiranden och i samband med gymnasieelevernas av-
slutningsceremonier. Men vad säger sången om dagens ungdom? Klappar deras hjärtan med 
friska slag? Känner de att deras framtid är ljusnande? Bor det inga stormar i deras sinnen? Är 
hoppet deras vän? Ungdomstiden kan vara en omvälvande period i livet, när individen går 
från barn till att bli vuxen med rättigheter och självständighet, skyldigheter och ansvar. Det 
finns säkert hos många den förväntan och framtidstro som Studentsången ger uttryck för, me-
dan andra kanske mer känner oro och osäkerhet. En del är trygga och delaktiga, andra utsatta 
och utan inflytande. Skilda levnadsvillor och möjligheter gör att ungdomstiden kan gestalta 
sig olika för enskilda och grupper. Flera kommuner i Sverige arbetar aktivt med ungdomspo-
litik för att försöka utjämna skillnader och skapa goda förutsättningar för alla ungdomar. 
Karlskrona kommun genomför i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Ungdomsstyrelsen projekt för att öka ungdomars möjligheter till delaktighet och lika för-
utsättningar. 

Bred kunskap om ungas situation är grundläggande för ungdomspolitiskt arbete. Genom 
en så kallad Lupp-undersökning bland ungdomar i kommunen kan kunskapen om deras livs-
villkor fördjupas och ge bättre underlag för beslut som berör dem. Förkortningen Lupp står 
för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en del av Ungdomsstyrelsens arbete med 
uppföljning av den lokala ungdomspolitiken i kommunerna. Lupp-undersökningar gör det 
möjligt att undersöka ungdomars livsvillkor ur flera perspektiv. De kan bidra till att såväl 
bredda som fördjupa förståelsen för ungdomars situation och ge indikationer på hur lokala 
ungdomssatsningar förhåller sig till de nationella målen för ungdomspolitiken. Luppenkäten 
behandlar frågor som: Hur upplever ungdomar sin vardag? Hur bor de? Känner de sig trygga 
när de går hem om kvällarna? Upplever de att de har möjligheter att påverka den fysiska mil-
jön i skolan, skolmaten eller utbildningens form och innehåll? Är de nöjda med sina lärare 
och skolkamrater? Har de blivit utsatta för mobbning? Upplever de att det förekommer främ-
lingsfientlighet och rasism på deras skola? Vad gör de på fritiden? Hur ser deras framtids-
drömmar ut? Ytterligare en viktig dimension i studien handlar om demokrati och ungdomars 

                                                 
1 www.kungahuset.se 
2 sv.wikipedia.org/wiki/Studentsången 
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makt och inflytande. Vilka möjligheter har ungdomar till reellt inflytande? Kan de påverka 
beslut, såväl sådana som berör dem som grupp, som kommunala beslut i allmänhet? 

För att öka kunskapen om ungdomars livsvillkor i Karlskrona kommun togs under 2008 
ett gemensamt initiativ från Idrotts- och fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen, att 
genomföra en Lupp-undersökning. Under våren 2009 har en Lupp-enkät riktats till gymnasie-
ungdomar i kommunen. Karlskrona kommun bedriver samarbetsprojekt och erfarenhetsutbyte 
med motsvarande organisation och myndighet i Pretoria, Sydafrika och en parallell undersök-
ning har där utförts under samma tid. Två seminarier rörande ungdomsfrågor kommer att 
genomföras, ett i vartdera landet. Lupp-undersökningarna ger ytterligare en dimension åt ar-
betet med ungdomsfrågor och möjligheter till jämförande studier om ungdomars livsvillkor i 
de bägge länderna.3 Sektionen för Management, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har till 
uppdrag att sammanställa resultatet av den svenska undersökningen. Mot bakgrund av mitt in-
tresse för ungdomsfrågor och demokrati, känns det positivt, att jag inom ramen för min kan-
didatuppsats i sociologi, har fått möjlighet att arbeta med Lupp-enkäten. Denna studie ryms 
inom högskolans uppdrag och kommer även att redovisas i form av en kortare engelsk ver-
sion. 

1.2 Syfte 
Studiens övergripande syfte är att ge en bild av hur gymnasieungdomar i åldern 16-18 år i 
Karlskrona kommun upplever sina livsvillkor avseende fritid, skola, politik/samhälle och in-
flytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. 

Avsikten är också studera hur Karlskrona kommuns satsningar förhåller sig till de natio-
nella målen för ungdomspolitik. Kommunens arbete ställs här i relation till tidigare utförda 
Luppundersökningar i andra kommuner samt till Ungdomsstyrelsens studie Den goda viljan, 
som berör praktiskt genomförande av kommunal ungdomspolitik. 

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande. I det inledande avsnittet presenteras studiens problem-
område, syfte samt de frågeställningar som studien avser att besvara. I kapitel två presenteras 
bakgrunden till undersökningen, med genomgång av svensk ungdomspolitik, lokal uppfölj-
ning av ungdomspolitiken samt ungdomspolitik i Karlskrona kommun. Avsnitt tre behandlar 
tidigare genomförda Luppundersökningar och här sammanfattas studien Den goda viljan som 
handlar om hur kommunal ungdomspolitik bedrivs i ett antal svenska kommuner. I kapitel 
fyra redovisas de metoder som används i studien och därefter följer resultatet i del fem. Upp-
satsen avslutas med analys- och konklusionsavsnitt. 
 

                                                 
3 Persson, Sivone, Karlskrona kommun. (2009). E-post 2009-05-15. 



 10

2. BAKGRUND 
Detta kapitel består av flera delar. I de inledande avsnitten är avsikten att definiera ungdomar 
som begrepp. Vidare redovisas den nationella ungdomspolitiken, dess förutsättningar och mål 
samt de i sammanhanget viktiga Luppundersökningarna. Därefter ges en bakgrund till hur 
Karlskrona kommun arbetar med ungdomsfrågor. Avsnittet berör utgångspunkter och styran-
de dokument, arbetsformer och utförande i praktiken. På så sätt tecknas en bild av hur kom-
munens ambitioner kommer till uttryck idag. 

2.1 Ungdomar som begrepp 
Det finns ungefär 1,5 miljoner ungdomar i åldern 13-24 år i Sverige idag.4 Ungdomar och 
ungdomstiden är ofta ett ämne för diskussion och ungdomars vardag och levnadsvillkor är i 
konstant förändring. Tiden i skola och utbildning blir allt längre och unga människors inträde 
på arbetsmarknaden sker allt senare. Likaså bildas familj betydligt senare idag än för bara ett 
par decennier sedan. Ungdomar är ingen homogen grupp. Precis som mellan vuxna och barn, 
finns det olikheter ungdomar emellan. De har olika ursprung, olika intressen, olika kön, olika 
levnadsvillkor, socioekonomiska och kulturella förutsättningar, och så vidare. Gemensamt för 
alla ungdomar är emellertid att de ska ta över det samhälle som äldre generationer lämnar ef-
ter sig.5 

Perspektiven på ungdomstiden varierar. Det är till exempel mycket svårt att bestämt säga 
när ungdomstiden påbörjas och avslutas, det kan variera kraftigt beroende på person och situ-
ation. Enligt en studie gjord av Ungdomsstyrelsen, presenterad i skriften Ny tid Nya tankar– 
ungdomars värderingar och framtidstro (1998), anser tre fjärdedelar av de unga som deltagit i 
studien att den som tar ansvar för egna beslut är att betrakta som vuxen.6 

Definitionerna av när man är ung skiftar beroende på perspektiv och olika områden i livet. 
Ur ett medicinskt perspektiv räknas ungdomen som puberteten, övergången från barn till 
könsmogen individ (cirka 11-16 år). Från en psykologisk ståndpunkt handlar det om adole-
scensen och utveckling av självidentiteten, då man är söker finna sig själv (cirka 11-20 år). 
Med ett sociologiskt synsätt innebär ungdomen en frigörelse från familjen för att finna en 
gemenskap med jämnåriga (cirka 18-30 år). Formellt juridiskt lämnar individen ungdomen 
när samhället anser att han eller hon kan och bör ta ansvar för sina egna handlingar, till exem-
pel straffmyndig (18 år), rätt att köra bil och köpa ut på systemet (20 år) och rösträtt (18 år).7 

Ungdomsforskningen definierar ungdom utifrån tre olika perspektiv, nämligen ungdom 
som en övergående livsfas, en social kategori och som en generation. Ur det första perspekti-
vet kan ungdomspolitikens uppgift ses som att förbereda ungdomar för deras inträde i vuxen-
livet. Det andra betonar istället vikten av de sociala villkor som gäller under själva ungdoms-
tiden. I det tredje synsättet är relationen mellan olika generationer till exempel när det gäller 
ekonomiskt och politiskt inflytande det väsentliga.8 Utifrån perspektivet att ungdomar utgör 
en social kategori följer att denna grupp bör ha samma rättigheter i samhället som andra 
grupper. Ofta är dock ungdomarna underrepresenterade i politiska beslutsprocesser både på 
lokal och på nationell nivå. 

                                                 
4 Ungdomsstyrelsens skrifter 2008:5. Ung idag 2008 – En beskrivning av ungdomars villkor. Stockholm: Ung-
domsstyrelsen s 7 
5 Regeringens proposition 1998/99:115. På ungdomars villkor. Stockholm: s 11 
6 Ungdomsstyrelsens utredningar 1998:10. Ny tid - nya tankar? Ungdomars värderingar och framtidstro. Stock-
holm: Ungdomsstyrelsen s 10 
7 Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:4. Utsatta ungdomar. Stockholm: Ungdomsstyrelsen s 10 
8 Ungdomsstyrelsens utredningar 1999:14. Svensk ungdomspolitik – en underlagsrapport inför en bedömning 
inom Europarådet. Stockholm: Ungdomsstyrelsen s 264 
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Det bedöms som viktigt att ungdomar får delaktighet både i sådant som rör den egna var-
dagen och i sådant som rör samhällsutvecklingen i stort.9 Då den svenska ungdomspolitiken 
har som mål att se ungdomar som en mänsklig och kulturell resurs är ungas underrepresenta-
tion ett demokratiproblem. Deras perspektiv, kunskaper och erfarenheter kan inte tillräckligt 
tas tillvara. I Ungdomsstyrelsens rapport, Ung 2003, betonas vikten av att öka unga männi-
skors andel i beslutsfattande organ och därmed deras inflytande i samhället. På många håll 
pågår även arbete med ungdomsråd och andra forum för att öka ungdomars möjligheter till in-
flytande i den lokala politiken. 

 

2.2 Nationell ungdomspolitik 
 
2.2.1 Utgångspunkter 
Den statliga ungdomspolitiken anknyter i grunden till FN:s barnkonvention från 1989. Sam-
mantaget omfattar Barnkonventionen 54 artiklar. De principiellt viktigaste artiklarna som till-
sammans formar konventionens barnsyn, är för det första att varje barn har rätt att få del av 
barnens rättigheter. Vidare ska barnets bästa vara ledande vid alla beslut som rör barn. För det 
tredje ska barnets överlevnad och dess utveckling säkerställas till det yttersta av samhällets 
förmåga liksom varje barns rätt till skydd från diskriminering. Dessutom ska barnet få ut-
trycka sina åsikter och de ska respekteras.10 

Även samarbetet i ungdomsfrågor inom EU är av betydelse. Det stärktes år 2001 genom 
den av Europeiska kommissionen presenterade vitboken Nya insatser för Europas ungdom. 
Medlemsländerna har gemensamt kommit överens om vilka områden som ska prioriteras i ar-
betet med ungdomspolitik och satt upp mål för dessa. Respektive land rapporterar regelbundet 
till Europeiska kommissionen om vad som gjorts inom området och resultaten utvärderas för 
att medlemsländerna ska kunna lära av varandra. Det finns fyra prioriterade ungdomspolitiska 
områden inom EU. Det handlar om ungdomars delaktighet i frågor som berör dem, informa-
tion till dem, deras möjligheter att röra sig inom unionen samt kunskapen om ungdomars situ-
ation. Genom ständig inventering av pågående undersökningar och forskning om ungdomar 
inom EU kan helhetsbilden av ungas situation hållas uppdaterad.11 

Den nationella ungdomspolitiken utgår också från tidigare politiska beslut. År 1994 tillsat-
tes den Ungdomspolitiska kommittén i syfte att formulera konkreta mål för ungdomspoliti-
ken. Kommittén skulle även utveckla metoder för styrning, uppföljning och utvärdering av 
målens realiserande. Den presenterade efter tre år sitt slutbetänkande.12 Detta kom att utgöra 
underlag till den nya ungdomspolitik som framställdes i propositionen På ungdomars villkor, 
ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro, vilken antogs av Riksdagen år 1999.13 
Här presenterades tre huvudmål för ungdomspolitiken, innebärande att ungdomar ska ha goda 
förutsättningar att leva ett självständigt liv, ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet 
samt att deras engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande tas till vara som resurs. 
Målen angavs som styrande för staten och vägledande för kommunernas ungdomspolitiska 
arbete.14 Kommunerna kan därmed bestämma hur målen ska förverkligas och utgå från sina 
egna förutsättningar och perspektiv. 
 

                                                 
9 Ungdomsstyrelsen (2005) s 5 
10 UNICEF (2008). Handbok om Barnkonventionen. Malmö: Printing Malmö 
11 Ungdomsstyrelsen (2005) s 12 f 
12 SOU 1997:71. (1997). Politik för unga (Slutbetänkande från Ungdomspolitiska kommittén). Stockholm. 
13 Regeringens proposition 1998/99:115 s 1 
14 Regeringens proposition 1998/99:115 s 30 
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2.2.2 Mål och medel 
Ungdomsstyrelsen har av riksdagen fått i uppdrag att följa upp de ungdomspolitiska målen. 
Myndigheten genomförde fram till 2004 fyra årliga uppföljningar av den nationella ung-
domspolitiken, genom de så kallade UNG-rapporterna. I rapporten från 2003 gjordes en för-
djupad analys av ungdomspolitiken och förslag till vissa förändringar lades fram. Dessa ledde 
fram till att regeringen lämnade en proposition med titeln Makt att bestämma – rätt till väl-
färd, till riksdagen.15 I propositionen föreslogs fem huvudområden som grund för samordning 
och redovisning, nämligen; lärande och personlig utveckling, hälsa och utsatthet, inflytande 
och representation, egen försörjning samt kultur och fritid. På detta sätt betonades den natio-
nella ungdomspolitikens sektorsövergripande inriktning. Här angavs också de två övergripan-
de mål för den nuvarande nationella ungdomspolitiken som ligger till grund för styrningen av 
åtgärder och uppföljningen av ungdomars levnadsvillkor: dels att ungdomar ska ha verklig 
tillgång till makt, dels att ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd. Det första målet inne-
bär att ungdomar ska ha möjlighet att påverka såväl samhällsutvecklingen i stort som sina 
egna liv och sin närmiljö. De ska ha inflytande över exempelvis sin boendemiljö, skolmiljö 
och arbetsmiljö. Inflytande är en rättighet i sig, men ger också ungdomar möjlighet att bidra 
med sina kunskaper, erfarenheter och värderingar. Det andra målet innebär att ungdomar ska 
ha möjlighet till god materiell, kulturell och social levnadsstandard. De ska ges goda förut-
sättningar för bra fysisk och psykisk hälsa. Vidare ska ungdomar skyddas från brott, mobb-
ning, diskriminering och annan kränkande behandling.16 

Utifrån målen är det är särskilt fyra perspektiv i den nationella ungdomspolitiken som 
framhålls som viktiga för beslutsfattare att utgå från när de ska utforma offentlig verksamhet 
för ungdomar. Ungdomarna ska ses som en resurs i samhället, deras rättighet till goda lev-
nadsvillkor säkras, offentliga organisationer ska stödja deras möjligheter till oberoende och 
det måste finnas en förståelse om att ungdomar är olika. Ytterligare en aspekt som betonas är 
att de inte är homogen grupp.17 

Ungdomsstyrelsen lyfter fram olika politiska verktyg som krävs för att kommunerna ska 
kunna nå resultat med en sektorsövergripande strategi inom ungdomspolitiken. Det måste fin-
nas en gemensam politisk vilja att utveckla ungdomspolitiken, förankrad i alla beslutsfattande 
sektorer. Politiken måste även vara kunskapsbaserad och grundas i styrdokument, till exempel 
Barnkonventionen. Om satsningar på att förbättra ungas uppväxtvillkor ska ge resultat, krävs 
mål och strategier, baserade på kunskap om hur de unga ser på sin livssituation. Undersök-
ningar om ungdomar kan vara en utgångspunkt för att kunna formulera sådana mål. Målen 
bör regelbundet följas upp och utvecklas. Ungdomsstyrelsen pekar också på betydelsen av att 
unga har inflytande och är delaktiga i både sådant som direkt berör dem och samhället i stort. 
Det handlar till exempel om att kunna påverka förhållanden i den egna skolan eller medverka 
i ett ungdomsråd. Internationellt utbyte, kontakter och samarbete med ungdomar i andra län-
der är ytterligare sätt att stärka den kommunala ungdomspolitiken.18 

                                                 
15 Regeringens proposition 2004/05:2. Makt att bestämma – rätt till välfärd. Stockholm: Utbildningsdepartemen-
tet. 
16 Ungdomsstyrelsen (2005) s 5 
17 Ungdomsstyrelsen (2005) s 7 
18 Ungdomsstyrelsen (2005) s 15 
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2.3 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att följa upp och samordna den nationella ungdomspolitiken. 
Dessutom ska myndigheten stödja Sveriges kommuner i det ungdomspolitiska arbetet och bi-
stå dem i att finna metoder för den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken. I enlighet med 
detta uppdrag erbjöd Ungdomsstyrelsen våren 2001 samtliga Sveriges kommuner att anmäla 
intresse av att delta i Lupp-projektet. 

Förkortningen LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Projektets främsta 
syfte var att utveckla metoder för en kunskapsbaserad och sektorsövergripande ungdomspoli-
tik. I första omgången ingick nio kommuner, nämligen Båstad, Haparanda, Huddinge, Kristi-
nehamn, Lycksele, Malmö, Motala, Västerås och Växjö. En förutsättning för deltagande i 
projektet var ett politiskt beslut om att arbeta sektorsövergripande med ungdomspolitiken i 
kommunen samt ett beslut om att utveckla ett ungdomspolitiskt strategidokument. I samband 
med projektet utvecklades också en enkät i samråd mellan Ungdomsstyrelsen och kommu-
nerna. Syftet med enkäten var att ge politiker och tjänstemän inblick i hur de ungas vardag ser 
ut, kunskap som sedan kan underlätta politiska beslut i frågor som berör dem. Flera rapporter 
har publicerats inom projektet, dels från de enskilda kommunerna dels i form av samman-
ställningar som genomförts inom Ungdomsstyrelsen. 

Myndighetens förslag till metod för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken in-
nehåller flera moment. Ett kommunalt beslut om deltagande i Lupp-projekt är ett exempel på 
ett grundläggande politiskt initiativ. Ett andra steg består i en lägesbeskrivning; en kartlägg-
ning av ungdomars villkor och situation i kommunen, vilken redovisas i en lägesrapport. 
Inom Lupp-projektet genomförs kartläggningen genom en enkätundersökning till kommunens 
ungdomar. Nästa moment är utvecklingen av politisk strategi. Lägesrapporten av ungdomars 
situation bör då användas som underlag för utvecklingen av mål och medel för kommunens 
ungdomspolitik. Det är viktigt att strategin fastställs i ett dokument. Därefter ska de politiska 
besluten och strategin implementeras i den kommunala verksamheten. Den politiska strategin 
kan realiseras genom en handlingsplan i vilken även kommunens unga medverkar. Slutligen 
handlar det om uppföljning av strategi. Att följa upp det ungdomspolitiska arbete som har 
gjorts i kommunen för att se vilka effekter det har haft för kommunens ungdomar är väsenligt. 
Ett sådant arbete bör planeras tidigt i processen. Det är i sammanhanget viktigt att det finns 
mätbara mål. Luppenkäten är således ett sätt för kommuner att skaffa lägesinformation om 
ungdomars situation. År 2004 anpassades frågorna till de nya nationella ungdomspolitiska 
målen i enlighet med proposition Makt att bestämma – rätt till välfärd.19 Det har även utveck-
lats en nationell ungdomsenkät. Flera av frågorna är gemensamma för både den kommunala 
och statliga enkäten. Det gör det möjligt för kommunerna att jämföra sina resultat med ett na-
tionellt genomsnitt. 
 

2.4 Lupp-enkäten 
Ungdomspolitiken bör baseras på kunskap om ungdomars levnadsvillkor och hur de påverkas 
av offentliga beslut och insatser. Lupp-enkäten är ett verktyg för att få bred och representativ 
kunskap om unga. Från Ungdomsstyrelsens sida menar man att enkäten har flera fördelar, så-
väl ekonomiska som operationella. Dessutom kan ett stort antal frågor besvaras och det är 
möjligt att följa upp med ytterligare undersökningar i ett senare skede för att kunna spåra för-
ändringar kopplade till kommunal verksamhet. Myndigheten rekommenderar ett tidsintervall 
på tre till fyra år mellan undersökningarna. Från år 2004 genomförs också nationella under-
                                                 
19 Regeringens proposition 2004/05:2 
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sökningar med samma sorts enkäter som kommunerna använder. Kommunerna erbjuds i sitt 
arbete, samordning och stöttning av Ungdomsstyrelsen. Genom utvecklade enkäter, teknik 
och kunskap bidrar myndigheten till att förenkla för kommunerna.20 

Processen med att genomföra en Lupp-enkät innehåller flera steg. Det är viktigt att noga 
förbereda arbetet. De lokala förutsättningarna, till exempel kommunens storlek, antal skolor 
och förankringen hos politiker och tjänstemän är väsentliga faktorer, liksom engagemang och 
intresse av att utveckla ungdomspolitiken. Berörda tjänstemän måste kunna avsätta tid för ar-
betet och en projektledare med ansvar för hela undersökningen ska utses. Man bör redan ti-
digt i processen fundera över hur resultatet ska presenteras och ta fram en plan för detta. Det 
är också viktigt att berörda förvaltningar och kommunala nämnder informeras om att under-
sökningen ska göras. Det är en fördel om flera kommunala instanser kan samverka i arbetet 
med Lupp. Om ungdomar ska involveras i arbetet, ska det ske på ett tidigt stadium. Ett sätt 
kan då vara att låta ungdomar i elevråd, ungdomsråd eller liknande delta i enkätarbetet.21 

Det finns tre enkäter som vänder sig till olika åldrar. Den första riktar sig till ungdomar i 
skolåren sju till nio, den andra till gymnasister och den sista till dem i åldrarna 19-25 år. De 
olika versionerna skiljer sig mycket lite från varandra, dock får de äldsta fler frågor om eko-
nomi och arbete och de yngsta tillfrågas inte om pub- och restaurangvanor.22 Enkäten är upp-
byggd av olika moduler, särskilda ämnesområden. De ingående delarna är fritid, skola, trygg-
het, hälsa, arbete, framtid, samt politik, samhälle och inflytande. Kommunerna väljer själva 
vilka moduler som ska ingå i undersökningen samt vilken ungdomsgrupp som ska tillfrågas. 
Enkäten kan utföras i såväl pappers- som elektronisk form. De yngre ungdomarna och gym-
nasisterna kan besvara enkäten i skolan, de äldsta nås lämpligen genom traditionell postenkät. 
Varje kommun ansvarar själv för sammanställning, databearbetning och analys. Arbetet kan 
genomföras internt eller av någon extern forskare eller utredare. Samverkan med andra kom-
muner kan också vara ett alternativ, liksom möjligheten att samarbeta med en högskola eller 
ett universitet för att möjliggöra ett idé- och erfarenhetsutbyte. På så sätt kan såväl forskning 
som kommunal verksamhet utvecklas på lång sikt. Lämpligen upprättas en plan för hur rap-
porten ska spridas och hur allmänhet och berörda ska informeras.23 
 

2.5 Karlskrona kommun och ungdomspolitiken 
Karlskrona kommun arbetar på flera sätt med att öka ungdomars möjligheter till delaktighet i 
utvecklingen av kommunen. Politiker och tjänstemän arbetar för att skapa kontaktytor mellan 
ungdomar och beslutsfattare. År 2007 genomfördes till exempel demokratiprojektet, Var god 
tag plats!, med utgångspunkt i artikel 12 i Barnkonventionen, för att ge ungdomar tillgång till 
inflytande och delaktighet i kommunen. Synpunkter lämnades av från kommunlednings-, 
barn- och ungdoms-, utbildnings- samt idrotts- och fritidsförvaltningen. 
 
 
2.5.1 Var god tag plats! 
Projektets utgångspunkt var att unga människors engagemang, tankar och idéer ska betraktas 
som en resurs för samhällsutvecklingen. Ett antal mål och viktiga faktorer för ungdomspoliti-
ken i Karlskrona lyftes särskilt fram. Det framhölls bland annat att: 
 

                                                 
20 Ungdomsstyrelsen. (2007). Manual för LUPP – Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät. Stockholm: 
Ungdomsstyrelsen s 6 
21 Ungdomsstyrelsen (2007) s 8 f 
22 Ungdomsstyrelsen (2007) s 9 
23 Ungdomsstyrelsen (2007) s 14 f 
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- Kunskapen om FN: s barnkonvention ska öka. Karlskrona Kompetenscentrum föreslås 
få i uppdrag att genomföra årlig utbildning kring Barnkonventionen. Information om 
konventionen ska riktas till politiker och dessutom utgöra en del av värdegrundsarbe-
tet i skolan. 

- Alla förvaltningar bör ta fram en ungdomspolitisk representant som listas på kommu-
nens hemsida. Dessa representanter bildar ett nätverk, som regelbundet sammankallas 
av idrotts- och fritidsförvaltningen. Det anses dock inte finnas behov av någon sär-
skild ungdomssamordnare eller ”Mellanhand”. 

- Mötesplatser som Oden och Porslinan är viktiga för ungdomar. Oden är en musikföre-
ning som bedriver öppen verksamhet och stöds av studieförbundet Nykterhetsrörel-
sens bildningsverksamhet (NBV). Porslinan eller Ungdomens hus, är en ideell före-
ning som arbetar efter ungas/medlemmarnas önskemål. Förutom dessa centralt beläg-
na mötesplatser finns fritidsgårdar i kommunal regi på fem platser och föreningsgår-
dar på för närvarande sju olika platser. I avvaktan på utredning om kvalitet och effek-
ter av fritidsgårdsverksamheten, bör inga ytterligare mötesplatser tillkomma. 

- Skapandet av ett virtuellt forum för möten med ungdomar är ett intressant projekt vil-
ket behöver utvecklas i samarbete med kommunens informationsavdelning. Detta fo-
rum kan användas för hantering av ungdomars synpunkter på förvaltningarnas verk-
samhet. Det är också viktigt att respektive förvaltning finner former för detta arbete 
internt. 

- Det bör införas en särskild budget, avsatt till ungdomars egna projekt. Tidigare nämn-
da nätverk föreslås hantera denna budget. 

- Det behövs inte någon särskild checklista i alla kommunala beslut. Checklistor får ofta 
en karaktär av snabb hantering och leder inte till reellt inflytande. Istället förespråkar 
man att synpunkter och frågeställningar inhämtas direkt mellan ungdomar och ledande 
politiker vid hearingar och genom speed-dating. Sådana möten bör genomföras varje 
termin både för gymnasiet och grundskolan och innehålla både en tematisk och en fri 
del. 

- Projektet Var god tag plats!, bör bli återkommande. Det kontinuerliga arbetet kan lö-
sas genom utbildning av elevråd om Barnkonventionen och genom virtuellt forum. 

- Det är viktigt att kommunfullmäktige antar en ungdomspolitisk handlingsplan. Samt-
liga förvaltningar bör involveras i detta arbete och synpunkter kan hämtas från till ex-
empel ungdomspolitiska organisationer, föreningar, fritidsgårdar och andra platser för 
barn- och ungdomskontakt.24 

 
 
2.5.2 Projektets resultat 
Var god tag plats! har haft stor betydelse för kommunens ungdomspolitiska arbete. Tjänste-
män och politiker arbetar idag i stor utsträckning efter de punkter och den handlingsplan som 
togs fram inom projektet.25 Det tar sig uttryck på flera sätt. Man betonar vardagsdialogens be-
tydelse och vikten av vända sig direkt till elever i skolan; att inte enbart förlita sig på elevrå-
dens funktion som garant för ungdomsdemokrati. Ungdomar bjuds in att delta i projekt och 
arbetsgrupper. Speed-dating, de möten som varje termin anordnas mellan ungdomar och le-
dande politiker, ses som ett bra sätt att få ta del av de ungas åsikter och synpunkter. Dessutom 
ordnas varje läsår en hearing på gymnasieskolorna, där alla elever på respektive skola har 
möjlighet att ställa frågor och komma med förslag till skolledningen. Ytterligare en kontakt-

                                                 
24 Idrotts- och fritidsförvaltningen, Karlskrona kommun. (2007) Yttrande över förslag till Ungdomspolitisk 
Handlingsplan 2007-11-07. 
25 Karlskrona kommun (2007). Förslag till Ungdomspolitisk Handlingsplan 2007. 
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väg är den hemsida där ungdomar kan nå namngivna tjänstemän för att komma med förslag, 
kritik och synpunkter. 26 

Samtliga elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud utbildas om sina rättigheter och 
sina funktioner. Skolledare och andra chefer inom gymnasieskolan utbildas om ungdomsde-
mokrati. Budget för unga människors projekt finns delvis inom Idrotts- och Fritidsförvalt-
ningen och inom Kulturförvaltningen.27 

Den ungdomspolitiska arbetsgruppen med representanter för alla förvaltningar, med un-
dantag för äldreförvaltningen, spelar en viktig roll för kommunens arbete med ungdomsfrå-
gor. Det finns ingen enskild ungdomssamordnare och inte heller något särskilt ungdomsråd. 
Man använder inte heller några checklistor för att bevaka ungdomsperspektivet i olika frågor, 
utan betonar istället förvaltningsgruppens arbete, ungas deltagande i arbets- och referens-
grupper, samt inte minst vardagsdialogens betydelse. Som exempel nämns arbetet med att ta 
fram hemsidan Ung i Karlskrona och projektet Ung Kultur Möts (UKM).28 

Den ungdomspolitiska handlingsplan som tagits fram har ett antal bärande idéer; dialogen 
mellan unga och tjänstemän/politiker ska utvecklas och unga medborgare ska ges verktyg och 
kunskaper om sina rättigheter. Dessutom ska förståelse skapas för unga människors rättighe-
ter hos tjänstemän och politiker.29 

 
 

 

                                                 
26 Persson, Sivone & Rönneholm Tommy, Karlskrona kommun. (2009). E-post 2009-04-14. 
27 Persson & Rönneholm (2009) 
28 Persson & Rönneholm (2009)  
29 Persson & Rönneholm (2009) 
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3. TIDIGARE STUDIER 
I följande avsnitt beskrivs inledningsvis kortfattat, utformning, genomförande och utfall av 
Lupp-enkäter i Kristianstad och Värmdö. Dessa rapporter har valts eftersom kommunerna är 
av ungefär samma storlek som Karlskrona och vissa jämförelser därför borde vara möjliga att 
göra. Studierna ställer också de lokala resultaten i relation till de nationella ungdomspolitiska 
målen. Därefter sammanfattas Ungdomsstyrelsens studie Den goda viljan från 2003. I denna 
undersökning, diskuteras relationen mellan den nationella ungdomspolitikens mål och den 
praktiska tillämpningen i ett antal kommuner. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 
 

3.1 Lupp-rapporter 
Sedan de nio rapporterna från första projektet redovisades 2003 har fram till 2007 ytterligare 
ca 60 rapporter publicerats. Kommuner från hela Sverige har genomfört undersökningar, från 
Lund och Eslöv i söder till Luleå och Kiruna i norr. Såväl mindre orter som Eksjö och Ro-
bertsfors, mellanstora kommuner som Växjö och Östersund och storstäder som Malmö och 
Göteborg finns representerade. Det stora flertalet rapporter har utförts av kommunerna själva. 
I övriga fall har konsulter, enskilda och företag, samt universitet och högskolor anlitats. Vissa 
undersökningar, i huvudsak de från mindre kommuner, har en tydlig lokal förankring och fo-
kus på den egna kommunens förutsättningar. I andra rapporter vidgas perspektivet till att om-
fatta ungdomsfrågor mer generellt och den egna kommunens förhållande till ungdomspoliti-
ken. Av den första omgångens rapporter gäller detta till exempel de från Malmö och Motala.30 
Det finns flera likheter mellan dem; det tecknas en övergripande bild av ungdomarnas situa-
tion och frågan om barns och ungdomars inflytande är framträdande för båda rapporternas 
syfte och diskussion. Denna bredare syn på problemområdet framträder även i rapporterna 
från Kristianstad och Värmdö.31 
 
3.1.1 Kristianstad 
Kristianstadsundersökningen genomfördes 2004 och ca 1800 ungdomar från grundskolans år 
8 samt gymnasieskolans år 2 deltog. Studiens syfte var att ge kommunen en kunskapsbaserad 
bild av unga människors vardag och villkor. Rapporten fokuserar speciellt på områdena poli-
tik och inflytande, skola, fritid, trygghet och hälsa. Kommunen ser resultatet som ett underlag 
att använda för att utveckla den sektorsövergripande ungdomspolitiken.32 

Rapporten har en tydlig struktur och inleds med en beskrivning av kommunens arbete med 
ungdomspolitiken och vilka insatser som görs på området. Här ges också en bakgrund till 
Ungdomsstyrelsens uppdrag och hur Luppenkäten kan användas i kommunernas ungdomsar-
bete samt hur undersökningen genomförts och förankrats i förvaltningarna. Undersökningen 
presenteras därefter ämnesvis. Frågorna berör till exempel vilka politiska aktiviteter man del-
tagit i, viktiga sakfrågor i kommunen, hur nöjd man är med skolan och möjligheterna till 
medbestämmande i skolan. Det redogörs vidare för vad de unga gör på sin fritid, var de bru-

                                                 
30 Bjarnadóttir Sólveig. (2003). Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skola, fritiden och framti-
den. Malmö stad: Stadskontoret. Gustavsson Holmström Marie, Arvidsson Maria. (2003). Ung i Motala 2002. 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala kommun. Linköping: Centrum för kommunstrategiska studier, 
Linköpings universitet, rapport 2003:5. 
31 Elofsson Stig. (2005b). Önskan och möjlighet att påverka i samhälle och skola En studie av högstadie- och 
gymnasieelever i Värmdö. Delrapport av Lupp-rapporten 2004/05. Värmdö kommun.  Olausson Jenny, Abra-
hamsson Agneta & Karlsson Leif (2005). ”Doh, välkommen till verkligheten!” - Kristianstads ungdomars bud-
skap till beslutsfattare. Kristianstad: Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan Kristianstad. 
32 Olausson, Abrahamsson & Karlsson (2005) s 3 
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kar träffa sina vänner och utbudet av fritidsverksamheter i Kristianstad samt hur nöjd man är 
med sin kropp, trygghet och hur ofta man blivit utsatt för våld, hot eller stöld. 

Resultaten sammanfattas och ställs i förhållande till de ungdomspolitiska målen. Under-
sökningen visar att det finns ett stort samhällsengagemang hos de unga. De vill vara med och 
påverka i frågor som berör kommunen. Dock upplever endast var tionde person att de har sto-
ra möjligheter att kunna framföra sina åsikter. Dessutom är det politiska intresset relativt lågt. 
Detta är en brist sett utifrån målen för nationell ungdomspolitik. Att ungdomar har möjlighe-
ter till inflytande och representation är betydelsefullt för tillgången till välfärd och makt. För 
individens syn på välfärden är det också viktigt att kunna säga sin mening.33  Det politiska 
utanförskapet bland ungdomarna ser rapportförfattarna som en del av en trend i den industria-
liserade världen. De pekar på vikten av att ungdomar får en demokratisk fostran i skolan och 
föreningslivet. Det gör att de kan ta del av olika arenor i samhället. Få vet hur eller vart de 
kan vända sig för att kunna påverka. Sannolikt kanaliseras samhällsintresset till engagemang i 
sakfrågor och aktioner, snarare än till partipolitik.34 Även i skolan vill ungdomarna vara med 
och påverka och få ett större inflytande. Att ge dem reella möjligheter till delaktighet i frågor 
som berör dem betyder sannolikt mycket för de praktiska kunskaperna i demokrati. Att enbart 
läsa om inflytande på samhällslektionen är inte tillräckligt. 

Kristianstads kommun har en vilja att skapa en politik med hög grad av ungdomsinflytan-
de. Detta kommer bland annat till uttryck i en ungdomspolitisk handlingsplan, ungdomsråd 
och årligen återkommande ungdomsforum samt arbete med att införliva FN:s konvention om 
barnets rättigheter i den egna verksamheten. Formella kanaler är viktiga, men får inte vara de 
enda vägarna för ungdomar att göra sina röster hörda. Rapporten lyfter fram samtalets bety-
delse; att se mera till hur beslutfattares samtal med ungdomar ser ut, än hur många som är en-
gagerade. Att visa intresse och verkligen lyssna till vad ungdomarna säger är viktigt för att 
kunna skapa förtroende och för att de unga ska uppleva det meningsfullt att överhuvudtaget 
framföra sina åsikter. Vem vill tala för döva öron?35 

Skolans psykosociala miljö upplevs som hård, särskilt på grundskolan. Många tycker det 
är oroligt i skolan. Grova ord och svordomar är vanliga och en fjärdedel anser att det före-
kommer våld och mobbning. Fler pojkar än flickor tycker att skolmiljön är hård och de utsätts 
dessutom oftare för våld och hot. Dock finns skillnader i psykosocial miljö mellan skolorna 
och i rapporten understryks därför att problemen ska hanteras lokalt. Skolpersonal och elever 
bör gemensamt sätta upp mål och främja en hälsosam arbetsmiljö. Delaktighet från eleverna 
är en viktig faktor för att förbättra arbetsmiljön.36 

Majoriteten av ungdomarna i Kristianstad anser att det finns mycket att göra på fritiden. 
Undantaget är framförallt flickor på gymnasiet. Många ungdomar är aktiva i föreningar, men 
känner inte att de har stora möjligheter att påverka föreningens verksamhet. Flertalet före-
ningsaktiva är engagerade inom idrotten, medan endast ett fåtal deltar i kulturella aktiviteter. 
För att möta målen i den nationella ungdomspolitiken är det viktigt att ungdomar har möjlig-
het att delta i och skapa kultur- och fritidsaktiviteter på egna villkor. Kommunen har därför en 
uppgift i att understödja och utveckla verksamheter för flickor på gymnasiet och kulturintres-
serade. Ungdomars initiativ inom egna föreningsaktiviteter är viktiga för lärande, utveckling 
och demokratisk delaktighet. Det är därför oroväckande att många anser att de har små möj-
ligheter att vara med och påverka föreningsverksamheter.37 

Psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär såsom stress, oro, ängslan, ångest, sömnpro-
blem och huvudvärk ökar bland ungdomar i Sverige, i synnerhet bland flickor. Detta gäller 

                                                 
33 Regeringens proposition 2004/05:2 s 37 
34 Olausson, Abrahamsson & Karlsson (2005) s 31 
35 Olausson, Abrahamsson & Karlsson (2005) s 29 f 
36 Olausson, Abrahamsson & Karlsson (2005) s 32 
37 Olausson, Abrahamsson & Karlsson (2005) s 33 
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även i Kristianstad, där flickorna uppger oftare än pojkarna att de besväras av huvudvärk, ont 
i magen, sömnproblem, stress samt trötthet under dagarna. Skillnaderna kan bero på att flick-
orna verkligen är mer sjukdomsdrabbade än pojkarna. Författarna menar att det även kan bero 
på att flickors självuppfattning skiljer sig från pojkarnas. Att de helt enkelt definierar sig som 
sjukare. Sådana upplevelser av den egna hälsan kan påverka livssituationen, synen på samhäl-
let och möjligheterna till delaktighet. Det är därför angeläget att finna orsaker till flickornas 
hälsoproblem för att stärka deras livskvalitet.38 

Kristianstadrapportens styrka består i stor utsträckning av att resultaten utifrån de fyra 
delområdena sätts i relation till såväl nationella ungdomspolitiska mål som till kommunens 
eget ungdomsarbete. Utifrån resultaten diskuteras också lämpliga åtgärder för att möta de 
problem som tydliggjorts genom undersökningen. 
 
 
3.1.2 Värmdö 
Värmdöundersökningen genomfördes även den 2004 och 734 elever från år 8 på högstadiet 
och år 2 på gymnasiet deltog. Studiens syfte var att ge en bild av hur livssituationen ser ut för 
Värmdöungdomar och vilka åsikter och attityder de har och att därigenom ge kommunen ett un-
derlag för att kunna utveckla av ungdomspolitiken.  Undersökningen finns dels i en samman-
fattande rapport, dels i två fördjupande delrapporter, varav den ena behandlar ungdomars fri-
tidsvanor och den andra deras möjligheter till delaktighet. Den sammanfattande rapporten 
trycktes i en populärutgåva i 5000 exemplar som distribuerades till lärare, elever, politiker, 
aktiva i föreningsliv och andra intresserade vuxna.39 

Populärrapporten består av ämnesdelarna, fritid, skola, inflytande, hälsa och trygghet samt 
framtidstro. Den tecknar en översiktlig bild av situationen för Värmdös unga. Fritiden är av 
mycket stor betydelse för både flickor och pojkar och många är aktiva, främst inom idrottsfö-
reningar. Dock framträder en viktig skillnad: Medan pojkar gärna vill syssla mer med idrott, 
önskar flickor fler ställen där de kan umgås, till exempel caféer och liknande mötesställen. 
Detta stöder tidigare undersökningar om att flickor, i fråga om fritidsintressen, i högre ut-
sträckning betonar intimitet och pojkar aktivitet. Fritidsrapporten hänvisar till Åsa Claesons 
Flickors fritid som beskriver hur pojkar söker aktivitet och verkar i stora grupper, medan 
flickor söker intimitet och umgås i mindre grupper.40 Mobbning och främlingsfientlighet fö-
rekommer i viss omfattning i skolan. Flertalet ungdomar är trots allt nöjda med skolan, lärare 
och kamrater. Framförallt flickor vill dock ha ett ökat inflytande i skolan. De är över huvud 
taget mer intresserade av samhällsfrågor än pojkarna, men många vet inte vart de ska vända 
sig för att kunna vara med och påverka.41 Detta är en brist utifrån de nationella ungdomsmå-
len och innebär att minskade möjligheter att ta tillvara ungdomars engagemang och vilja till 
delaktighet. I fråga om hälsa råder stor samstämmighet. Flertalet ungdomar ser sig själva som 
friska, tränar regelbundet och är nöjda med sitt yttre. Pojkarna är i allmänhet mer nöjda än 
flickorna. En liten grupp flickor har allvarligare problem och uppger bland annat stressymp-
tom som sömnbesvär, huvudvärk och magbesvär. Den växande psykiska ohälsan hos fram-
förallt flickor är bekymmersamt för både den enskilde och folkhälsan.42 De flesta ungdomar 
upplever att Värmdö i jämförelse med andra kommuner, är en mycket trygg kommun att bo i 
och många har en positiv syn på framtiden. Hälften av gymnasieeleverna vill studera vidare 
på högskola eller universitet och många kan tänka sig att starta eget företag. En stor del av 
ungdomarna, fler flickor än pojkar, funderar på att flytta från kommunen. Många kan dock 
                                                 
38 Olausson, Abrahamsson & Karlsson (2005) s 33 
39 Elofsson Stig (2005a) Så här tycker vi – ungdomar i Värmdö. Värmdö kommun s 4 
40 Claeson Åsa. (1992). Flickors fritid. Stockholm: Forskningsenheten, Fritid Stockholm s 11 
41 Elofsson (2005a) s 9 ff 
42 Regeringens proposition 2004/05:2  
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tänka sig att flytta tillbaka för att komma nära släkt och familj när de blir äldre.43 Förmodli-
gen reflekterar resultatet i fråga om flyttplaner en utbredd önskan att vilja uppleva något nytt, 
att lämna det välbekanta. En stor andel ungdomar vill ut och resa efter gymnasiet. Andra vill 
studera vidare i Sverige eller utomlands. Detta är nog inte unikt för Värmdö, utan snarare 
tecken på ungas identitetsskapande. Många kan också tänka sig att återvända till den trygga 
barndomsmiljön när tiden kommer att bilda familj. 

Den sammanfattande rapporten fungerar i mångt och mycket som ett diskussionsunderlag 
och det betonas i dess avslutande del att dialogen mellan beslutsfattare och kommuninnevåna-
re om ungdomars villkor måste fortsätta i olika former och forum. 

Av de två delrapporterna är det framförallt den som berör ungdomars inflytande som för-
djupar diskussionen i ämnet.44 Fokus ligger på delaktighet och demokrati. Här tecknas en 
bakgrund till den statliga ungdomspolitiken och hur kommunen knyter an till denna. Värmdös 
ungdomsplan beskrivs, liksom dess koppling till regeringspropositionen från 2004. För att 
öka ungdomars möjligheter till delaktighet i och inflytande på de kommunala besluten hade 
kommunen inrättat en tjänst som ungdomssamordnare, ett ungdomsting med representanter 
från skolorna och ett ungdomsfullmäktige med ett 20-tal ungdomar från 12 år upp till och 
med gymnasieålder. 

Studien ställs också i relation till de tidigare gjorda undersökningarna i Motala och 
Malmö. Resultaten från dessa kommuner används som referens för utfallet i Värmdö. Jämfö-
relser görs bland annat i fråga om ungdomars boende och familjeförhållanden. Vidare redovi-
sas vilket intresse ungdomarna har för politik och samhällsfrågor och omfattningen av deras 
politiska engagemang, deras intresse och engagemang i den kommunala politiken, deras öns-
kan och möjlighet att påverka i skolan, skillnader mellan flickor och pojkar samt sociala 
skillnader. 

Enkätens resultat diskuteras utifrån könsskillnader, hur engagerade ungdomarna är i poli-
tik och samhällsfrågor och vilket nivå engagemanget riktas mot. Skolan ses som den primära 
nivån, men även kommunala frågor intresserar ungdomarna. Av resultatet framgår att det 
finns tydliga skillnader mellan pojkar och flickor. Flickor visar ett större engagemang för den 
representativa demokratin, något som dock inte resulterar i att de upplever att de har större 
möjligheter att påverka. Tvärtom anser de sig ha mindre möjligheter att föra fram sina åsikter 
till beslutsfattare i kommunen och har inte större möjligheter att påverka i skolan än pojkar. 
Trots ett större engagemang har flickor en ödmjukare inställning till sin förmåga. Färre flickor 
än pojkar anser sig ha lärt sig mycket om hur man ska påverka i samhället.45 Rapportförfatta-
ren frågar sig om detta verkligen kan stämma; de borde ju rimligen ha lärt sig samma saker. 
En förklaring är att det förekommer könsdiskriminering i skola och familj; att flickorna inte 
får lära sig lika mycket. En annan förklaring kan vara att flickorna har lägre självförtroende, 
att de värderar sina kunskaper lägre än pojkarna. Oavsett vilket är det angeläget att hitta orsa-
ker till diskrepansen mellan önskan och möjlighet att påverka.46 Medan kön har betydelse för 
möjligheterna till delaktighet, är sambandet svagt mellan inflytande å ena sidan och bostads-
område och bakgrund å den andra. Sociala skillnader betyder lite i detta sammanhang. Kan-
ske kan det bero på Värmdös relativt homogena befolkningssammansättning.47 Författaren 
diskuterar också resultatet allmänt utifrån två perspektiv. Det ena handlar om engagemangets 
styrka. Att på en generell nivå tycka att det är bra med kontakter mellan ungdomar och politi-
ker, behöver inte innebära att man själv vill eller kan ha sådana kontakter. Så anser till exem-
pel drygt två tredjedelar av ungdomarna att det är viktigt att unga och beslutsfattare träffas, 

                                                 
43 Elofsson (2005a) s 22 
44 Elofsson, (2005b) 
45 Elofsson, (2005b) s 59 
46 Elofsson, (2005b) s 62 
47 Elofsson, (2005b) s 60 
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men endast ungefär en fjärdedel skulle själva kunna tänka sig att regelbundet ställa upp på så-
dana möten.  Det andra handlar om nivån; ju närmare frågan ligger ens vardag, desto mer in-
tresserad är man förmodligen. Detta är inte unikt för ungdomar.48 

En betydande del av studiens sammanfattande delar handlar om resultatet i förhållande till 
den kommunala ungdomsplanen och hur studien kan bidra till att utveckla denna. Slutligen 
görs en bedömning av enkätens genomförande, värde och utvecklingsmöjligheter. 

 

3.2 Kommunal ungdomspolitik i praktiken 
 
3.2.1 Den goda viljan 
Ungdomsstyrelsen publicerade 2003 Den goda viljan, en studie av nio olika kommuners ung-
domspolitik. Syftet med rapporten var dubbelt. För det första var avsikten att bidra med kun-
skap om och jämförelser av den förda ungdomspolitiken inom projektet Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP). För det andra syftade rapporten till att ge ett underlag till uppfölj-
ningen av delmål inom den nationella ungdomspolitiken. Dessa delmål berör kommunala 
handlingsplaner och liknande dokument med inriktning mot ungas villkor, kommuners former 
för dialog med unga, ungas tillgång till ändamålsenliga mötesplatser samt hur kommunerna 
medverkar till detta. Avsikten var också att komplettera de kvantitativa undersökningar, enkä-
ter, som Ungdomsstyrelsen ställt till kommunerna. Studien grundades på intervjuer med 
kommunala tjänstemän och politiker i ett begränsat antal kommuner. Dessutom studerades ett 
antal beslutsdokument rörande de tre delområdena från respektive kommun. På så sätt var det 
möjligt att undersöka hur kommunerna arbetar med ungdomsfrågor i praktiken.49 

Kommuner i Sverige har ett långtgående självbestämmande. De mål som fastslagits av 
riksdagen är styrande för staten, men endast rådgivande för kommunerna Den statliga styr-
ningen av kommunerna har i stor utsträckning utformats som ramlagar, vilket ger kommuner-
na större möjligheter att bestämma hur verksamhetsmålen ska realiseras. Även den lokala 
ungdomspolitiken kännetecknas i hög grad av kommunernas frivillighet. Det innebär att sta-
tens önskemål och kommunernas handlande kan skilja sig åt. Ungdomspolitik och aktiviteter 
kan utformas efter lokala förutsättningar, men risken ökar att ungdomar inte får likvärdiga 
möjligheter över hela landet.50 
 
3.2.2 Kommunala verktyg för ungdomspolitik 
I rapporten redogörs för hur kommunerna arbetar för att uppfylla delmålen i den nationella 
ungdomspolitiken. Det sker genom handlingsplaner, olika former för dialog och tillgång till 
mötesplatser där ungdomar kan vara med och påverka. 

Ungdomspolitiska handlingsprogram har två huvudsakliga fördelar. I de kommuner där 
man har antagit sådana program framhålls att ungdomspolitiken blivit en fråga på den politis-
ka dagordningen. Man förstår att unga är en grupp som man måste ta hänsyn till i det kom-
munala arbetet. Dessutom lyssnar de kommunala verksamheterna på ungdomars synpunkter. 
Man arbetar mot samma mål och enligt samma perspektiv. Författaren Adrienne Sörbom me-
nar dock att statens ungdomspolitiska mål och kommunernas inriktning inte stämmer överens 
i alla delar. Handlingsprogram bör inriktas på hur unga överhuvudtaget kan få större inflytan-
de i sin kommun. Kommunerna fokuserar på ungdomars inflytande, men förbiser den viktiga 
frågan om ungas välfärd. Inflytandet behövs för att få makt över välfärden. Det handlar till 

                                                 
48 Elofsson, (2005b) s 63 
49 Sörbom, Adrienne. (2003). Den goda viljan. (Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:5). Stockholm: Ungdomssty-
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50 Sörbom, (2003). s 10 f 
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exempel om de ungas möjligheter att få vara delaktiga i arbetet med ekonomiska prioritering-
ar. Politikerna har en tendens att glömma vad de unga ska ha sitt ökade inflytande till. Det blir 
istället ett inflytande för inflytandets egen skull. Vidare uttalas i handlingsprogrammen en vil-
jeriktning, men utan mekanismer för uppföljning och faktiska konsekvenser, får de bara en 
symbolisk betydelse. Så trots att flera av de deltagande kommunerna har antagit ungdomspo-
litiska handlingsprogram eller andra dokument och därmed uppfyllt det av staten formulerade 
målet, har de delvis kommit i konflikt med den övergripande avsikten med de ungdomspoli-
tiska målen. För dem handlar ungdomspolitik i första hand om inflytande och makt, mindre 
om välfärd.51 

Ungdomsråden har dubbla roller. Dels finns ett intresse från vuxensamhällets sida att få 
kunskap om ungas syn på samhället och framtiden, dels hoppas man att råden ska fungera 
som en plats för demokratisk fostran i allmänhet. Dessa dubbla förväntningar är problematis-
ka. Å ena sidan ska råden representera förnyelse och inte vara partipolitiska, å andra sidan ska 
ungdomarna lära sig grunderna i parlamentariskt arbete, med inriktning mot partipolitiskt del-
tagande i framtiden. De ska både socialiseras och vara lite upproriska. Det är också ett pro-
blem att politiker och tjänstemän ofta ser de unga som deltar i råden som brukare i första 
hand, inte som medborgare. På så sätt begränsas de ungas politiska utrymme. De förväntas 
vara aktiva som brukare och i ungdomsfrågor, men ska inte vara del av den allmänna politiska 
diskussionen i kommunen. I detta finns en risk att ungdomarna kommer att misstro det repre-
sentativa politiska systemet. Det är därför viktigt att man från kommunens sida är tydlig med 
rådens funktion och att detta förklaras för deltagande ungdomar.52 Sörbom ser denna sam-
manblandning av rollerna som en förklaring till att det är så svårt för alla inblandade parter, 
ungdomar, likaväl som politiker och tjänstemän, att veta vad man kan och ska göra. Hon un-
derstryker även att det måste preciseras vad det innebär att de unga ska få ökat inflytande och 
ökade möjligheter att påverka.53 Ett annat problem är att det framförallt är de resursstarka 
som engagerar sig och tar tillvara möjligheterna, medan de svaga inte har samma förmåga. 
Ofta är det så att de ungdomar som är engagerade i ungdomsråd också är med i andra kom-
munala ungdomsverksamheter.54 

Mötesplatser finns i alla undersökta kommuner, såsom fritidsgårdar och ungdomens hus. 
Ungdomar har också möjlighet att påverka utformningen av verksamheten inom dessa. Flerta-
let av de intervjuade menar dock att det behövs ännu fler mötesplatser och att de unga i än 
högre grad behöver vara delaktiga. Problemet bedöms vara särskilt stort för gymnasieungdo-
mar och de något äldre. En annan svårighet är ekonomin; fritidsverksamheterna är frivilliga 
för kommunerna och risken för reduceringar är stor när den kommunala budgeten krymper. 
En del politiker är inte övertygande om att det behövs ytterligare mötesplatser för unga. De 
ser hellre att till exempel kommunens idrottshallar utnyttjas mer, än att ungdomar uppehåller 
sig i centrum på kvällar och helger. I huvudsak lever dock kommunerna upp till det mål som 
staten har satt upp, att antalet mötesplatser för unga, där de har en hög grad av inflytande, ska 
öka.55 

 
 

3.2.3 Staten och kommunerna 
Framförallt är det frågor om inflytande som prioriteras i kommunerna och på flera håll arbetar 
man dessutom med ungdomspolitiska handlingsplaner och liknande dokument. De kommuna-
la insatserna har inte bara de ungdomspolitiska målen som utgångspunkt. Flera av de inter-
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52 Sörbom, (2003).  s 9 f 
53 Sörbom, (2003).  s 42 f 
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vjuade pekar på FN: s barnkonvention som ett viktigt måldokument. Undersökningen visar att 
de nationella målen fått lokala utformningar, ibland i enlighet med statens intentioner, andra 
gånger inte. Delvis har kommunerna åstadkommit något annat än vad staten tänkt sig. Det har 
genom studien blivit tydligt att ungdomspolitiken kan variera kraftigt från kommun till kom-
mun. Genom ungdomspolitikens nuvarande utformning, där det i vissa frågor är frivilligt för 
kommunerna att vara aktiva, är det inte säkert att alla unga i Sverige får likvärdiga uppväxt-
förhållanden. 

Sörbom föreslår därför att man från nationellt håll ska arbeta hårdare med uppföljning av 
det lokala ungdomspolitiska arbetet till exempel genom att Ungdomsstyrelsen får ett utökat 
uppdrag att just arbeta med att följa, analysera, problematisera kommunernas användning av 
målen och deras ungdomspolitiska aktiviteter i allmänhet. Hon anser också att kommunerna 
bör få möjlighet till ekonomiskt stöd för att under en länge tid arbeta med metodutveckling. 
Ett sådant stöd kan bidra till att Ungdomsstyrelsens erfarenheter och kunskap om unga och 
ungdomspolitik kan spridas.56 
 
 

                                                 
56 Sörbom, (2003).  s 45 



 24

4. METOD 
I kapitlet ges en kortfattad bakgrund till kvantitativ metod och enkätutformning samt metoden 
i relation till Luppundersökningen i Karlskrona. Tillvägagångssätt och väsentliga begrepp be-
skrivs utifrån relevant litteratur liksom metodens styrka och svagheter. Vidare värderas un-
dersökningens reliabilitet, validitet och etiska förutsättningar. Till sist följer en sammanfat-
tande diskussion om metoder för analys av det insamlade materialet. 
 

4.1 Kvantitativ metod 
Det är skillnad på vetenskap och vetenskapsfilosofi. Medan vetenskaperna i stor utsträckning 
baseras på empiri och erfarenhet och utvecklas genom teorier som prövas genom teorier och 
experiment, handlar vetenskapsfilosofi istället om att systematiskt undersöka de förutsätt-
ningar som den vetenskapliga aktiviteten och kunskapen grundar sig på.57 Inom samhällsve-
tenskaplig metod är synen på samhälle och kunskap en grundläggande utgångspunkt. För 
samhällsforskaren är det väsentligt att placera information i ett sociologiskt sammanhang. I 
denna studie är förutsättningarna i stor utsträckning givna. Luppundersökningar genomförs 
inom bestämda ramar. En standardiserad enkät ligger till grund och det möjliggör jämförelser 
inom studien och med andra Luppundersökningar. Mot denna bakgrund och utifrån uppdraget 
från Karlskrona kommun är valet av kvantitativ metod givet. 
 Den kvantitativa metoden har flera utmärkande drag. Precision eftersträvas; en maximalt 
god avspegling av den kvantitativa variationen. Man arbetar med begränsad information om 
många undersökningsenheter. Metoden ger bredd snarare än djup och det gemensamma, ge-
nomsnittliga eller representativa är intressant. Under strukturerade förhållanden, till exempel 
med hjälp av enkäter, söks olika variabler, egenskaper. Det är viktigt att hålla avstånd till den 
verklighet man vill beskriva. Insamlad information omvandlas till siffror och mängder. Det 
undersökta fenomenet beskrivs och förklaras. Forskaren uppträder som observatör och skapar 
på så sätt en jag-det relation till det som studeras.58 Kvantitativa forskningsprocesser är dock 
aldrig helt förutsättningslösa. Den som utför en undersökning har alltid, genom sin erfarenhet 
och utbildning, en förförståelse vilken påverkar planeringen av arbetet och definitionen av 
problemområdet. Även socialt grundade fördomar eller förutfattade meningar kan påverka 
sättet att närma sig ett problem. Metoden har både styrkor och svagheter. En stor fördel är att 
frågeställningarna i en undersökning täcker alla enheter. Det går att göra statistiska generali-
seringar och utifrån resultatet, med viss säkerhet, kunna avgöra vilka uppfattningar de indivi-
der har som tillhör urvalet i undersökningen. Metoden ger en tvärsnittsinformation. Den är 
dock inte lämplig för att få fram information om sociala processer.59 Undersökningssituatio-
nen är också av betydelse, den kan skapa känslomässiga reaktioner hos respondenterna vilket 
kan leda till mätfel i undersökningen. En annan risk är att forskaren, som under hela informa-
tionsinsamlingen befunnit sig på avstånd från det som ska undersökas, i bearbetningen av ma-
terialet, gör feltolkningar av resultatet. Det gäller därför för forskaren att se kritiskt på sitt re-
sultat och vara medveten om metodens begränsningar.60 
 För en så pass omfattande studie som denna, som riktar sig till ett stort antal gymnasieele-
ver, är det lämpligt med kvantitativ metod. Vad undersökningen vill visa är ungdomarnas 
upplevelser och åsikter i vissa frågor som berör deras livssituation, till exempel fritid, skola 

                                                 
57 Gilje, Nils, Grimen, Harald. (1996) Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Bokförlaget Daidalos s 20 
58 Holme, Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn. (1997). Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa meto-
der. Lund: Studentlitteratur s 78 
59 Holme & Solvang (1997) s 79 f 
60 Holme & Solvang (1997) s 155 ff 
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och hälsa.  Med hjälp av Luppenkäten kan såväl det gemensamma som det karakteristiska re-
dovisas, vilket gör det möjligt att dra slutsatser om skiftande faktorer i materialet. Avsikten i 
studien är inte att fördjupa frågeställningar i förhållande till enskilda respondenters upplevel-
ser, utan tvärtom att finna typiska drag och tendenser för en större population. Med tanke på 
det stora antalet svarande och enkäten som undersökningsmetod, går jag med nödvändighet in 
i rollen som observatör. Jag har ingen personlig kontakt med de elever som besvarat enkäten, 
de insamlade svaren är ett material som ska bearbetas och ur vilket generell kunskap om ung-
domarna ska destilleras. Min egen förförståelse påverkar undersökningen i mycket begränsad 
omfattning. Jag har inte konstruerat enkäten, inte själv gjort urvalet och inte haft någon del i 
det praktiska genomförandet. Däremot kan mina föreställningar om ungdomars situation ha 
viss betydelse vid tolkningen av material och resultat. Det är jag medveten om och något jag 
givit akt på. Vad gäller eventuella svagheter i fråga om undersökningssituationen, utgår jag 
från att mätfel i möjligaste mån kunnat undvikas, då det funnits noggrant angivna förutsätt-
ningar för genomförandet. 
 

4.2 Enkätens utformning 
Olika sorts frågemetoder är vanliga när forskare kvantitativt undersöker en företeelse eller ett 
fenomen. I en kvantitativ undersökning är frågorna på förhand utarbetade och bestämda, alla 
respondenter får samma frågor.61 Enkätundersökningar används ofta inom sociologin då en-
kätsvar är lättare att kvantifiera och analysera än resultat som erhållits genom andra forsk-
ningsmetoder. Metoden är särkilt användbar när ett stort antal människor ska studeras.62 En 
enkät består mestadels av fasta svarsalternativ. Frågorna i enkäten kan användas i flera olika 
av varandra oberoende undersökningar. Därigenom kan forskaren få material att jämföra med. 
Enkäten kan distribueras på olika sätt; det är vanligt att den skickas via post, delas ut vid en 
gruppsammankomst eller till besökare på en plats eller ett evenemang.63 En enkätundersök-
ning har ett flertal fördelar. Den kan göras inom ett stort geografiskt område och på ett större 
urval än vid en intervjuundersökning. Respondenten kan självständigt begrunda frågorna och 
överväga svarsalternativ och påverkas inte av någon intervjuare. Ofta är frågorna standardise-
rade, de presenteras på samma sätt för alla respondenter. Resultatet blir på så sätt förhållande-
vis lättolkat. Till metodens nackdelar hör att bortfallet blir större än vid intervjuer. En väl 
genomförd enkätundersökning riktad till allmänheten kan ha ungefär 80% svarsfrekvens, me-
dan deltagandet i andra typer av undersökningar kan förväntas vara lägre. Ytterligare en be-
gränsning består i att respondenten inte har möjlighet att ställa kompletterande frågor om nå-
got är oklart. Ofta förutsätter enkätundersökningen relativt god läs- och skrivkunnighet. Den 
som av olika anledningar har problem med detta faller då bort. Slutligen är det i en enkät svårt 
att styrka respondentens identitet.64 Luppenkäten har standardiserade frågor och har använts i 
ett flertal undersökningar, både lokalt i kommuner och nationellt. Det gör att resultatet mellan 
olika studier kan jämföras med varandra. I denna studie fungerar till exempel tidigare rappor-
ter från Kristianstad och Värmdö som ett jämförelsematerial.  För genomförandet av enkäten 
spelar urval och bortfall en central roll. Även faktorer som kodning, reliabilitet, validitet och 
olika analysmetoder är av vikt för att ge ett tillförlitligt underlag. 

Luppenkäten innehåller en grundmodul som berör bland annat respondentens födelseår, 
kön, föräldrars utbildningsnivå och etnisk bakgrund. Denna typ av frågor är vanligt förekom-
mande i enkäter. Anledningen är att det många gånger finns skillnader i hur olika grupper be-
svarar enkäter och dessa ger då forskaren möjlighet att dels kunna presentera skillnaderna, 
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dels kunna ta hänsyn till dem vid resultatanalysen.65 Övriga moduler innefattar frågor om fri-
tid, skola, politik/samhälle/inflytande, trygghet, hälsa, arbete samt framtid. Nedanstående frå-
gor och svarsalternativ är hämtade från Gymnasiet, Ungdomsenkäten LUPP 2009, från Ung-
domsstyrelsen. De får tjäna som exempel på vilken sorts frågor Luppenkäten innehåller. En 
fullständig enkät med alla 84 frågor finns bilagd. 

I de inledande frågorna, A1-A16 får respondenten uppge kön, födelseår, personliga förhål-
landen, familj och boende. Flertalet frågor är slutna, som till exempel A3: ”Vem bor du till-
sammans med?” Svarsalternativen varav endast ett ska väljas, är: med bägge eller endera av 
föräldrarna, växelvis, med pojk/flickvän, kompisar, själv eller inget av alternativen stämmer. 
Modulen fritid, frågorna B1-B13, behandlar den tid eleven har utöver sin huvudsakliga sys-
selsättning. En del frågor är öppna, som exempelvis B3, där frågan är formulerad: ”Tycker du 
att det saknas fritidsmöjligheter, i så fall vilka?” Tre svar får lämnas. Flertalet frågor är dock 
slutna, som B10: ”Har du under de senaste 12 månaderna gjort någon semesterresa eller nö-
jesresa som varat minst en vecka?” Här finns tre alternativ; ja, inom Sverige respektive utom-
lands samt nej. Nästa avsnitt, C1-C10 handlar om skolan. Frågorna är både öppna och slutna. 
Ett exempel är C5: ”Vad tycker du om de här sakerna i din skola?” Respondenten ska värdera 
skolbiblioteket, skolmaten, sitt schema samt möjligheten att få extra hjälp enligt en femgradig 
skala, från mycket bra till mycket dåligt. Endast ett svar för varje del får lämnas. Modulen po-
litik, samhälle och inflytande, frågorna D1-D12, berör elevernas förhållande till samhällsfrå-
gor och nästföljande avdelning, E1-E5, handlar om trygghet, våld och mobbning. Frågorna är 
här endast slutna, till exempel E1: ”Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något 
av följande hänt dig?” Eleven får ange om han eller hon inte vågat gå ut, blivit hotad, bestu-
len, utsatt för misshandel eller sexuellt våld/utnyttjande eller om inget av detta hänt dem. Fle-
ra svarsalternativ får väljas. Frågorna F1- F14 behandlar hälsa, tobak, alkohol, narkotika samt 
orättvis behandling. Därefter följer G1-G6, som rör arbete och företag. Frågorna är endast 
slutna, till exempel G6: ”Har någon av dina föräldrar ett eget företag?”, Tre svarsmöjligheter 
ges; ja, nej och vet inte. Frågorna H1-H8 behandlar synen på framtiden och ungdomars fram-
tidsplaner. Enkäten avslutas med möjlighet för respondenten att lämna egna synpunkter: 
”Finns det, utöver de frågor som du nu svarat på, något mer som din kommun borde veta för 
att kunna göra kommunen till en bättre plats att leva i?” 

 
 
4.2.1 Urval och genomförande 
Avsikten med att genomföra en Lupp-undersökning i Karlskrona är att få en kunskapsbas för 
att kunna utveckla, förbättra och förändra ungdomspolitiken. Berörda tjänstemän förväntar sig 
att undersökningen ska ge ett underlag för vidare arbete med ungdomsdemokratin i kommu-
nen. Ungdomars upplevelse av sin vardag, deras idéer, förslag och kritik kommer att tjäna 
som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Den åldersgrupp som valts är 16-19-åringar, folk-
bokförda elever i kommunala eller fristående gymnasieskolor i Karlskrona. Gruppen är klart 
avgränsad och lätt att nå och hantera både i själva enkätförfarandet men också i ett uppfölj-
ningsskede för framtida dialog och för diskussion kring eventuella förändringar. En fördel i 
genomförandet är också att det redan finns ett samarbete mellan Idrotts- och Fritidsförvalt-
ningen som handhar enkäten, och Utbildningsförvaltningen, som ansvarar för gymnasieskolor 
och vuxenutbildning.66 

För en kvantitativ studie, som Luppenkäten, är en totalundersökning det bästa tillväga-
gångssättet. En totalundersökning är emellertid många gånger både tidskrävande och kostsam 
då en stor mängd personer kan behöva tillfrågas. Alternativet är då att dra ett stickprov för att 
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få ett urval som är representativt för hela populationen. Samtliga i populationen måste ha lika 
stor chans att komma med i stickprovet. Detta förutsätter någon form av statistiskt urval. Idea-
let är absolut likhet mellan population och urvalsram. Täckningsfel, beroende på graden av 
överensstämmelse, förekommer dock.67 Urvalet är en kompromiss; en viss statistisk felmargi-
nal måste accepteras. Stickprovets storlek och urvalsmetoden är av betydelse för den preci-
sion eller osäkerhet som uppnås.68 Vanliga urvalsförfaranden när det gäller sannolikhetsurval 
är obundet slumpmässigt urval (OSU) och obundet systematiskt urval. I OSU väljs alla under-
sökningsenheter slumpvis och har samma möjligheter att oberoende av varandra komma med 
i urvalet, som då avspeglar populationen som helhet. Alternativet, obundet systematiskt urval, 
innebär att urvalsfraktionen, den del av urvalsramen som stickprovet ska utgöra, är bestämd i 
förväg. Metoden är användbar när individerna i en population finns ordnade i en lista eller 
förteckning. Ur en population om exempelvis 4000 personer, ska dras ett urval om 5% (200 
personer). Det innebär att var 20:e person ska ingå i stickprovet. Ett slumpmässigt tal mellan 
1 och 20, dras, till exempel 5. Utifrån listan, dras då var 20: person, det vill säga nr 25, 45, 65 
och så vidare till hela listan är genomgången. Man bör dock vara uppmärksam på risken för 
systematiska fel, om urvalsramen innehåller en periodicitet, om listan är ordnad så att indivi-
der med vissa egenskaper regelbundet återkommer.69 

Detta andra förfarande valdes för denna studie. Från högskolans sida preciserades riktlin-
jer för genomförandet för att så långt möjligt minimera felkällor och kunna skapa ett veder-
häftigt underlag. Riktlinjerna anger att en lista över samtliga gymnasieelever i åldern 16-19 år 
i Karlskrona kommun upprättas, och från denna lyfts ut alla elever över 19 år och de som sak-
nar adress i kommunen. Ingående i undersökningen blir därmed de som går på gymnasiet, 
kommunalt eller fristående, i Karlskrona och som bor i Karlskrona kommun. Genom obundet 
systematiskt urval görs ett urval omfattande 1200 elever från populationen, listan med elever. 
Föräldrar till elever under 18 år måste informeras. Detta är en förutsättning för att studien ska 
kunna genomföras i enlighet med de riktlinjer som Forskningsetiska rådet i Linköping fast-
ställt. Information ges till samtliga berörda rektorer och lärare. Lämpligen ansvarar en person 
för detta så att samma information går ut till samtliga. Vidare föreskrivs i riktlinjerna det 
praktiska genomförandet vid svarstillfället, hur den som är ansvarig ska distribuera enkäten, 
informera och samla in formulären. Proceduren utförs på samma sätt i Tschwane South, Syd-
afrika. Det är viktigt att urvalet utgörs av 1200 elever och genomförs på samma sätt som i den 
svenska studien.70 

Karlskronastudien har i huvudsak genomförts i enlighet med riktlinjerna under mars och 
april 2009. Enkäten distribuerades till skoleleverna i pappersform och ifylldes i under sche-
malagd tid. Ett första tillfälle gavs i slutet av mars och ett andra, drygt två veckor senare. 
Samtliga föräldrar gav passivt samtycke till deltagande genom att inte besvara det brev de 
mottagit rörande enkäten. En mindre avvikelse från riktlinjerna noterats; sju elever har angett 
bostadsort utanför kommunen och tio har fyllt i ogiltiga postnummer varför deras hemhörig-
het i Karlskrona inte kan styrkas. Svaren har kodats av tjänstemän från Idrotts- och fritidsför-
valtningen. Jag har därefter använt statistikprogrammet SPSS för den slutliga databearbet-
ningen. 
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4.2.2 Bortfall och svarsfrekvens 
Bortfall står för en stor del av den osäkerhet som kan finnas i kvantitativa undersökningsre-
sultat. Att svar, i enskilda frågor eller hela frågeformulär, uteblir är ett problem. Det är inte 
ovanligt när det gäller enkätutskick där respondenterna själva har ansvaret för att frågeformu-
läret blir ifyllt.71 Bortfall i urvalet kan indelas i interna och externa. Interna bortfall är de en-
käter som inte är fullständigt ifyllda, de som saknar svar på en eller flera frågor. Externa bort-
fall består av de personer ur urvalet som av någon anledning väljer att inte delta överhuvudta-
get. Det interna bortfallet är särskilt viktigt att redogöra för, eftersom det kan påverka de slut-
satser som forskaren drar av svarsfördelningen på frågorna. Ett sätt för forskaren att minimera 
bortfallet är att försöka få deltagarna att svara på enkäten genom övertalning och påminnel-
ser.72 Det är också väsentligt att planera tidpunkten för enkäten. För att få så många svar som 
möjligt bör inte svarstillfället inträffa samtidigt som något annat evenemang eller aktivitet. 
Även lov, helgdagar och december månad är i allmänhet olämpliga enkätperioder.73 

Flera åtgärder har vidtagits för att i möjligaste mån minska bortfallet i denna undersök-
ning. Att enkäten riktas till ungdomar i gymnasiet innebär i sig att undersökningsförutsätt-
ningarna i viss mån kan kontrolleras. Undersökningen skedde under terminstid, eleverna be-
fann sig i skolan, och deltagande i enkäten var bara ytterligare ett moment under arbetsdagen. 
Genom riktlinjerna för genomförandet kunde svaren lämnas under likartade förhållanden. Det 
fanns också personer till hands att fråga när enkäten fylls i, vilket kan minska det interna bort-
fallet. Enkätundersökningen genomfördes vid två separata tillfällen med två veckors mellan-
rum. På så sätt gavs ytterligare en möjlighet för dem som av olika anledningar inte kunde sva-
ra på enkäten vid det första tillfället. 

Totalt har 869 elever av 1200 besvarat enkäten, alltså en svarsfrekvens på 74,6%. Enligt 
Ungdomsstyrelsen är den rekommenderade undre gränsen för denna typ av undersökning 
60%. En särskild blankett har funnits att fylla i, där skälet till frånvaron kan anges; sjukdom, 
praktik, individuella studier, vill ej delta samt annan orsak. Jag har gått igenom tillgängliga 
underlag för att kunna fastställa bortfallet. Bortfallsdokumentationen är dock inte fullständig. 
I vissa fall är uppgifterna bristfälliga och från någon skola saknas till stor del uppgifter. Det 
förekommer också underlag ur vilka möjligheterna att utläsa vilken klass eller vilka elever det 
rör sig om är begränsade. En stor del av materialet är dock tydligt; det finns både klasslista 
med deltagande elever och ifylld frånvaroblankett. Totalt redovisas bortfall för 211 elever. Av 
dessa har som skäl till frånvaro angetts; för 84 annan orsak, för 63 sjukdom, för 40 praktik, 
för 14 vill ej delta och för 10, individuella studier. Bland dem som angett andra orsaker, ryms 
tolv ungdomar som på grund av bristande språkkunskaper inte kunnat besvara enkäten. I and-
ra fall rör det sig om studieuppehåll, otillåten frånvaro eller frånvaro av okänd anledning.  

Det interna bortfallet varierar något mellan dels de olika typerna av frågor, dels mellan de 
olika enkätmodulerna. För det fåtal öppna frågor där eleverna kunnat lämna individuella svar, 
är det interna bortfallet stort. På frågan om det saknas fritidsmöjligheter är svarsfrekvensen 
29% och frågan om det saknas ställen att vara på besvarades av 21% av ungdomarna. 15% 
har angett vad de vill påverka i kommunen. För de frågor som berör ungdomarnas bakgrund 
och boende är bortfallet lågt, mellan 1 och 2%. Även inom övriga moduler är bortfallet gene-
rellt sett lågt, det rör sig överlag om mellan 2 och 3%. Ett fåtal frågor som berör skolan och 
inflytande stiger det dock något, upp mot 5% (C4, påståenden om skolan och D2, deltagande i 
politiska aktiviteter). När det gäller frågor där flera svarsalternativ kan väljas ur en lista är 
bortfallet svårt att fastställa. Att ett val eller påstående inte besvarats, kryssats kan ju helt en-
kelt bero på att ingen valt detta alternativ. Bortfallet på frågan som helhet kan vara noll. 
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Sammantaget görs ändå bedömningen att bortfallet är lågt; för flertalet frågor är det inte högre 
än 5%. 

 
 
4.2.3 Kodning och inmatningsfel 
För att kunna bearbeta svaren i en större enkätundersökning, måste svaren på olika frågor, va-
riabelutfallet, omvandlas till siffror och data som kan bearbetas. Denna process kallas kod-
ning och innebär att det ur forskningsmaterialet skapas kategorier. Principen för kodning är 
densamma, oavsett om undersökningen är strukturerad eller inte. Utifrån kodningens resultat 
och bearbetningen av data, till exempel diagram och tabeller, skapas ett underlag för tolkning 
och analys. Det kan finnas problem vid kodningen av materialet. Särskilt svar på öppna frågor 
kan tolkas på olika sätt beroende på vem som utför kodningen. I allmänhet överväger dock 
slutna svar i enkätundersökningar. Dessa är lättare att koda då svarsalternativen är fasta. Även 
här finns dock problem, till exempel då respondenten kryssat flera rutor när endast en skulle 
markeras. Tolkningssvårigheter uppstår också när kryss inte hamnar helt inom avsedd ruta el-
ler när kategorier lämnas utan svar. Ett sätt att lösa sådana problem kan vara att försöka avlä-
sa svaret ur andra frågor eller ur sammanhanget förstå vilket svar som avses. Är man flera 
som kodar är det viktigt att enas om hur olika svar ska kodas för att inte olika tolkningar ska 
påverka resultatet. Tillförlitligheten i kodningsfasen brukar benämnas kodarreliabilitet.74 

Det är också viktigt att ta hänsyn till inmatningsfel, som ofta uppstår när data ska föras 
över från frågeformulär till datorprogram. Genom ett felaktigt tecken eller skrivfel, kan resul-
tatet påverkas avsevärt. I moderna dataprogram finns ofta procedurer som möjliggör kontroll 
av inmatningsfel, men det är ändå nödvändigt att göra ”manuella” kontroller. Exempelvis kan 
frågeformulär gås igenom innan inmatning och flera inmatningar kan göras av olika personer. 
Att studera egenskaper och variation hos en variabel, univariat analys, kan också ge indika-
tioner på felinmatningar, då dessa ofta visar sig som extremvärden och omöjliga central- och 
spridningsmått.75 

I denna undersökning har ansvaret för kodning av enkätsvaren legat på Karlskrona kom-
mun, medan jag bearbetat materialet i SPSS. En nackdel med detta tudelade förfarande är att 
jag som forskare inte direkt kunnat ta del av svaren för att i ett tidigt skede få en förståelse för 
underlaget och överblick av internt och externt bortfall. Kodningen har utförts av två tjänste-
män, utifrån Ungdomsstyrelsens manual, och jag har med den av dem som genomfört huvud-
parten av arbetet, stämt av utgångspunkter och principer. På så vis har en kunskapsöverföring 
kunnat ske som i viss mån kompenserar för eventuella brister. 
 
 

4.2.4 Uppsatsens induktiva ansats 
Ofta används vid undersökningar ett linjärt sätt att arbeta. Tre faser avverkas i turordning. 
Först planerar man undersökningen, sedan samlar man in data, och till sist analyserar man 
dem. Insamlad data studeras utifrån teoretiska utgångspunkter. En annan metod, så kallad 
grundad teori, presenterades 1967 genom The Discovery of Grounded Theory av de ame-
rikanska forskarna Anselm Strauss och Barney Glaser. Grundad teori är en kvalitativ, icke-
linjär metod som används för att generera teorier. Den innebär ett induktivt arbetssätt och 
kännetecknas av sökande och prövande. 76 
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I Lupp-enkätens svar ryms mycket information om ungdomarna i Karlskrona. Materialet 
kan studeras och bearbetas på olika sätt. Syftet med uppgiften, att lära känna ungdomarnas 
livsvillkor, är fastlagt, men hur kan det rika underlaget angripas för att kunna få en så full-
ständig bild som möjligt? Studien har en kvantitativ forskningsansats, men grundad teori har 
även inspirerat mig i induktiv riktning. Arbetet har inte utgått från en bestämd teori, utan da-
tabearbetningen har inneburit en process genom vilken jag provat mig fram. Jag har undersö-
kande och utforskande ställt olika variabler mot materialet och utifrån resultaten sökt mig 
fram. I linje med ett sådant tillvägagångssätt är det inte orimligt att utöver studiens uttalade 
syfte, gå vidare och betrakta undersökningsresultatet ur ett sociologiskt perspektiv. Vilken yt-
terligare kunskap kan generas ur svaren? Vilka mönster framträder och vilka sociologiska be-
grepp kan de relateras till?  
 

4.2.5 Bearbetning av kvantitativa data 
I enkätundersökningar studeras kunskaper, attityder och andra förhållanden hos enskilda per-
soner. Med variabel avses en egenskap hos den studerade personen. Variabler delas in i kvan-
titativa respektive kvalitativa. Den förra har numeriska mätvärden och anger någon form av 
kvantitet, till exempel ålder, längd eller blodtryck. Den senare är icke-numerisk och innebär 
en klassificering, som exempelvis kön och civilstånd.77 Bägge typerna av variabler förekom-
mer i Lupp-enkäten. Förklarande undersökningar har som syfte att visa på samband. Det är då 
viktigt att slå fast hur variabler samvarierar, hur de påverkar varandra. Förändringar visar sig 
först i oberoende variabler. En beroende variabel påverkas av den oberoende.78 Att söka 
sammanhang har varit viktigt för bearbetningen i denna studie. 

Genom Lupp-enkäten har här ett omfattande material samlats in, kodats och gjorts 
tillgängligt för bearbetning i statistikprogrammet SPSS. Det finns flera sätt att bearbeta ko-
dat undersökningsmaterial. Här har det gjorts genom framförallt frekvenstabeller, men även 
korstabeller. I den förra uttrycks frekvenser, det vill säga antal eller andelar i tabellens celler. 
Den senare visar samvariationen för två eller fler variabler och där cellerna visar absoluta el-
ler relativa frekvenser. Med absolut avses antal och med relativ, % -andel. En korstabell be-
står av rader och kolumner, där variablernas utfall, läggs ut på båda leden.79 Frekvensanalysen 
har gett en bred bas för undersökning och redovisning av vad som utmärker Karlskrona-
ungdomarna. 

Jag har genom att prova olika variabler mot materialet försökt hitta utmärkande sam-
band och avvikelser. Undersökningsgruppen är i många avseenden homogen, till exem-
pel vad gäller ursprung, boende och familjesammansättning. Uppenbara skillnader finns 
dock, såsom kön, årskurs och föräldrars utbildningsnivå, och det fortsatta arbetet tog ut-
gångspunkt i detta. Enkätsvaren har bearbetats utifrån dessa variabler och i de fall mar-
kanta skillnader eller samband uppmärksammats, har detta redovisats.  

Jag har också försökt utgå från bostadsort, för att se om det till exempel finns olikhe-
ter i svar mellan ungdomar boende i stad och på landbygd. Genom angivna postnummer 
kunde bostadsort fastställas. Svårigheten låg i att kunna göra en rimlig jämförelse då fle-
ra olika typer av bostadsområden ofta ryms inom samma postnummer. Exempelvis 
rymmer en gammal kyrkby som Rödeby såväl villa- och hyreshusområden som ren 
landsbygd. Hur kan man skilja land från tätort? Inom staden delar dessutom några av de 
attraktivaste stadsdelarna postnummer med betydligt mindre eftersökta områden med 
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flerbostadshus. Mot bakgrund av sådana hinder valde jag att inte gå vidare med detta 
spår. 

I denna studie har det inneburit att resultaten relateras till nationella mål, tidigare forsk-
ning, andra undersökningar och rapporter samt till kommunens ungdomspolitiska ambitioner. 
Undersökningen ställs på så sätt i relief till ett större sammanhang. En mängd frågor kan stäl-
las till materialet och jag har inom ramarna för denna undersökning, genom en prövande me-
tod sökt efter oberoende variabler som kan visa på samband och variationer. Jag har funnit re-
sultat som tyder på att skillnader kan finnas i vissa avseenden, men att likheterna överväger.  

 
 
4.2.6 Presentation av kvantitativa data 
Resultaten av undersökningen redovisas huvudsakligen i den följd som de olika ämnesområ-
dena har i enkätens teman A – H. Efter inledande allmänna uppgifter, behandlas fritid, skola, 
politik, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Som avslutning kommenteras den avslutande om 
vad som kan förbättras i kommunen. Det bearbetade materialet presenteras framförallt i olika 
former av diagram, men även som frekvens- och korstabeller. För att inte försämra överskåd-
ligheten, undviks i möjligaste mån tabeller med alltför många fält. En stor del av resultatet vi-
sas som liggande stapeldiagram samt procentandel. En grafisk presentation är många gånger 
lättare att läsa och tolka, både för forskaren och för lekmannen. Tabeller och diagram har 
numrerats löpande i rapporten var och för sig och resultatet sammanfattas och kommenteras i 
direkt anslutning. Det bör påpekas att statistiken inte ger en exakt sanning om hur ungdomar-
na i Karlskrona tycker och tänker. Diagram och tabeller ska snarare tolkas utifrån att de ger 
en antydan om tendenser i förhållanden och uppfattningar.  

Fokus ligger på presentation av frekvensen för olika svarsalternativ, men där mer påtagli-
ga skillnader mellan olika grupper kan skönjas har jag valt att ta med dessa. Förutom kön som 
huvudvariabel, presenteras tabeller diagram och tabeller där föräldrars högsta utbildningsnivå 
och årskurs är utgångspunkten. Statistisk signifikans har i förekommande fall prövats genom 
Chi²-test. På så sätt undersöks om resultaten av variablerna är signifikanta och att skillnader 
inte är slumpmässiga. Signifikanttest, Chi², anger inte hur stora skillnader mellan olika grup-
per, endast att de förmodligen skulle uppkomma vid en upprepning av undersökningen. Chi²-
måttet mäter avvikelsen mellan de observerade och de förväntade frekvenserna. Värdet 
p<0,05 markerar till exempel att det är 95% sannolikhet eller mer att skillnaden inte beror på 
slumpen.80 I resultatet redovisas endast statistiskt säkerställda skillnader mellan olika grupper 
av ungdomar. 

 

4.3 Etik 
Etiska överväganden är viktiga i samband med enkätundersökningar. Det finns sedan 2004 i 
Sverige en etiklag som reglerar etiska frågeställningar i forskning som avser människor. Den 
omfattar personuppgifter om brott och straff, etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, med-
lemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Den som ska genomföra en forskningsenkät som 
anknyter till något av de områden som lagen berör, måste enligt etiklagen ansöka om till-
stånd.81 För svensk forskning gäller riktlinjer eller krav som berör individers integritet, ano-
nymitet, frivillighet och konfidentialitet. Informationskravet innebär att deltagare ska infor-
meras om undersökningens syfte, att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sin med-
verkan när de så önskar. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sin 
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medverkan. För minderåriga kan föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd krävas. Konfiden-
tialitetskravet innebär att de deltagande ska få vara anonyma och att all information ska lagras 
på ett sätt så ingen obehörig ska kunna ta del av den. Enskilda personer som deltagit i en stu-
die får aldrig identifieras. Nyttjandekravet innebär att den information forskaren samlar enbart 
får användas för det angivna forskningsändamålet.82 

Vetenskapsrådet formulerar åtta regler i vilka de allmänna etiska kraven konkretiseras. 
Den första regeln hänger samman med informationskravet och understryker bland annat nöd-
vändigheten av att deltagare i undersökningar informeras om deras uppgift och vilka villkor 
som gäller. Andra regeln berör samtycke. Ingen ska tvingas medverka. Vidare ska de som 
deltar, självständigt ha rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de medverkar. Regel 
fyra innebär att den som väljer att delta eller avbryta sin medverkan inte får utsättas för otill-
börlig påtryckning eller påverkan. Det får inte heller finnas något beroendeförhållande mellan 
forskare och uppgiftslämnare. För det femte bör personal som omfattar användning av etiskt 
känsliga uppgifter om enskilda personer underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Den 
sjätte regeln innebär att material och uppgifter ska hanteras på ett sådant sätt enskilda männi-
skor inte kan identifieras av utomstående. Det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att 
komma åt uppgifterna. Sjunde regeln hänger samman med nyttjandekravet och anger att upp-
gifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas kommersiellt eller i 
icke-vetenskapliga syften. Regel åtta innebär att personuppgifter som samlats in för forsk-
ningsändamål får inte användas i andra sammanhang där det direkt påverkar den enskilde, till 
exempel för beslut vård, om inte särskilt medgivande lämnats. Vetenskapsrådet lämnar också 
två rekommendationer som inte har samma tyngd som reglerna, men som det ändå är angelä-
get att forskare följer. Det första innebär att undersökningsdeltagare bör ges tillfälle att få ta 
del av till exempel etiskt känsliga avsnitt i rapporten innan den publiceras. Forskaren bör vi-
dare informera deltagare var forskningsresultaten kommer att publiceras, och fråga om de är 
intresserade av att få en rapport eller en sammanfattning av undersökningen.83 

Studien följer svenska riktlinjer för forskningsetik. Deltagande elever har informerats om 
undersökningens syfte, att deltagande är frivilligt och att de bestämmer om sin medverkan. I 
första enkätomgången fanns en elev som inte ville delta, men han eller hon valde ändå att sva-
ra i andra omgången. Förutsättningarna under vilka svaren lämnas är reglerade och ansvariga 
har tydliga instruktioner för genomförandet. Deltagande är anonyma och enskilda personer 
kan inte identifieras i materialet. Uppgiftslämnarna står inte heller i någon beroendeställning 
till mig som forskare. Enkätsvaren används endast för avsett ändamål och inte för kommersi-
ella syften. 
 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två grundläggande begrepp inom såväl kvalitativ som kvantitativ 
metod. Med reliabilitet menas att resultaten är tillförlitliga. I kvantitativ metod bestäms detta 
av hur mätningar genomförs och forskarens noggrannhet vid bearbetningen av insamlad in-
formation. Att det uppkommer fel under insamling och bearbetning av data är oundvikligt. 
Forskaren bör dock sträva efter att minimera felens omfattning. En låg grad av reliabilitet in-
nebär att undersökningens frågeställningar inte kan belysas tillräckligt. Det är därför viktigt 
att i varje skede av enkätundersökningen kritiskt granska förutsättningar och agerande. Relia-
biliteten kan prövas genom en jämförelse mellan oberoende undersökningar av samma förete-
else. Om överensstämmelsen är stor, bedöms reliabiliteten vara hög.84 En undersöknings reli-
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abilitet kan höjas genom att använda klara definitioner på de begrepp som förekommer i en-
käten. Respondenten ska inte tvingas göra egna avgränsningar. Hög reliabilitet indikerar från-
varon av slumpmässiga fel och hög överensstämmelse mellan olika mätningar med samma in-
strument.85 

Med validitet avses giltigheten, förmågan att mäta det som avses mätas. Vanligtvis skiljer 
man mellan inre och yttre validitet. Den inre validiteten i en undersökning berör projektet i 
sig och relationen mellan teori och empiri. Det har då betydelse hur ingående delarna förhål-
ler sig till varandra. Med innehållsvaliditeten anges om alla aspekter av en frågeställning har 
täckts in. För att kunna undersöka en företeelse måste det vara tydligt vad som avses. Den ytt-
re validiteten berör en undersöknings förhållande till en större vetenskaplig kontext och för-
ankring i en vidare ram. Här är möjligheten till generalisering utifrån en specifik studie vä-
sentlig.86 Hög validitet indikerar frånvaron av systematiska fel och hög överensstämmelse 
mellan undersökningar med olika instrument.87 

Luppenkäten är ett väl beprövat verktyg i undersökningar om ungdomars livssituation. 
Den har skapats och utvecklats av Ungdomsstyrelsen och ett antal kommuner, för sådan kart-
läggning. Enkäten har använts i ett flertal svenska kommuner sedan början av 2000-talet. 
Dess frågor är standardiserade och i huvudsak slutna, formerna för genomförande är i stor ut-
sträckning reglerade liksom sättet att bearbeta svarsresultatet. Det finns en manual från Ung-
domsstyrelsen för hur en undersökning ska gå till.88 I denna studie följs instruktionerna, och 
dessutom har dessutom riktlinjer för genomförandet tagits fram för att ytterligare höja kvalite-
ten. Under bearbetningen har särskilt kodning och inmatning i datorprogram skett under beak-
tande av risken för felaktigheter. Jag har genom hög noggrannhet försökt minimera eventuella 
brister. Sammantaget ger detta studien hög reliabilitet och validitet. 
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5. RESULTAT 
Resultatredovisningen inleds med en beskrivning av undersökningsgruppens karakteristika 
avseende bland annat boende och bakgrund. Därefter kommer en genomgång av svarsresulta-
ten. Denna följer enkätens uppbyggnad; fritid, skola, politik, samhälle och inflytande, trygg-
het, hälsa, arbete och framtid. Endast statistiskt säkerställda skillnader mellan olika grupper 
av ungdomar redovisas. Värden över p<0,000 anges med fotnot. Ju lägre värde desto säkrare 
är skillnaden. Vid exempelvis p<0,05 det är 95% sannolikhet eller mer att skillnaden inte be-
ror på slumpen 
 
 
 

5.1 Undersökningsgruppen 
 
5.1.1 Bakgrund 
2009 års Lupp-enkät i Karlskrona riktades till 1200 elever på gymnasiet i Karlskrona. Av des-
sa har 869 besvarat den. Svarsfrekvensen är alltså 72%, se tabell 1:1. 
 
Tabell 1:1 Svarsfrekvens. 
 
Utskick 1200 

Antal svarande 869 

Svarsfrekvens 72% 
 
 
Könsfördelningen är jämn, med en liten övervikt för flickor, se tabell 1:2. 
 
Tabell 1:2 Är du flicka eller pojke? 
 
 Antal Andel 
Flicka 443 51% 

Pojke 424 49% 

 
 
Flertalet av ungdomarna är födda åren 1990 till 1992, se tabell 1:3. 
 
Tabell 1:3 Svarande fördelat per födelseår. 
 

 Antal Andel 
1987 1 --- 

1988 1 --- 

1989 32 4% 

1990 218 25% 

1991 317 37% 

1992 289 33% 

1993 11 1% 
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Svenskt medborgarskap och födelseland 
 
98% av ungdomarna är svenska medborgare. 93% av eleverna är födda i Sverige och 4% är 
födda utanför Sverige (se tabell 1:4). 
 
Tabell 1:4 Födelseland för ungdomar och deras föräldrar. 
 
 Du själv Din mamma Din pappa 
Sverige 93% 90% 89% 

Norden --- 1% 1% 

Europa 3% 5% 5% 

Utanför Europa 4% 4% 5% 

 
 
 
5.1.2 Skola 
Huvuddelen av ungdomarna studerar vid de tre största skolorna; Af Chapmansgymnasiet 
(21%), Ehrensvärdska gymnasiet (24%) och Törnströmska gymnasiet (35%). Resterande 10% 
fördelas på övriga sju skolor, se tabell 1:5. 
 
Tabell 1:5 Fördelning mellan skolor. 
 

 Antal Andel 

Af Chapmangymnasiet 184 21% 

Aspero Idrottsgymnasium 6 1% 

Ehrensvärdska gymnasiet 210 24% 

Fischerströmska gymnasiet 40 5% 

Gymnasiefriskolan Galären 32 4% 

Karlskrona Praktiska Gymnasium 8 1% 

Kihlströmska gymnasiet 17 2% 

Mikael Elias Teoretiska Gymnasium 25 3% 

NTI-Gymnasiet 38 4% 

Törnströmska gymnasiet 302 35% 

annan skola 1 --- 
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31% av flickorna och 11% av pojkarna studerar på samhällsvetenskapliga programmet. Mot-
svarande siffror för byggprogrammet är 2 och 15. På programmen fordon, el och energi går 
endast pojkar och på omvårdnad endast flickor enligt enkäten (se diagram 1:2). 
 
Diagram 1:1 På vilket gymnasieprogram går du? Fördelning efter kön. 
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16%
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15%

3%
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5.1.3 Boende 
Flertalet av ungdomarna bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. 64% bor med båda sina 
föräldrar, 13% bor ibland hos pappa och ibland hos mamma, 18% bor enbart med någon av 
sina föräldrar (se diagram 1:3). 
 
 
Diagram 1:2 Vem ungdomarna bor tillsammans med. 

2%

0%

2%

1%

18%

13%

64%

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

inget alternativ stämmer
för mitt boende

bor med kompisar

bor med pojkvän/f lickvän

bor själv

bor enbart med en av
mina föräldrar

bor ibland hos pappa
och ibland hos mamma

bor med både mina
föräldrar

 
Större delen, 73%, av ungdomarna uppger att de bor i villa, gård eller radhus (se diagram 
1:3). 
 
Diagram 1:3 Hur ungdomarna bor. 
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villa, gård eller radhus



 38

5.1.3 Sysselsättning  
Så gott som samtliga elever anger att deras nuvarande sysselsättning är gymnasiestudier. Ett 
fåtal studerar svenska för invandrare. 28% har extrajobb på kvällar eller helger. Ungdomarna 
uppger att 84% av mammorna och 89% av papporna arbetar, se tabell 1:6. 
 
Tabell 1:6 Föräldrars nuvarande sysselsättning. 
 

  Mammor Pappor 

Arbetar 84% 86% 

Studerar 4% 1% 

Mamma/pappaledig 1% --- 

Arbetslös 3% 4% 

Pensionerad/förtidspensionerad 1% 2% 

Sjukskriven 4% 1% 

Annat 1% 1% 

Vet inte 2% 5% 

 
 
 
Föräldrars utbildningsbakgrund 
 
En stor del av ungdomarna anger att deras föräldrar har gymnasieskola eller högre som sin 
högsta utbildning. Siffrorna är 66% för papporna och 73% för mammorna. 26% av papporna 
har högskoleutbildning, 34% av mammorna. En av fyra av ungdomar vet inte vilken högsta 
utbildning deras föräldrar har (se diagram 1:4). 
 
Diagram 1:4 Föräldrars högsta utbildning. 
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5.2 Fritid 
 
5.2.1 Fritidssituationen 
56% av ungdomarna upplever att de har lagom med fritid. 36% anger att de ofta känner att de 
har så lite fritid att de inte ska hinna med det de vill, se diagram 2:1. 
 
Diagram 2:1 Hur mycket fritid ungdomarna upplever att de har. 

8% 56% 36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

.

jag känner ofta att jag har så
mycket fritid att jag inte vet vad
jag ska göra med min tid

jag känner att jag har lagom med
fritid och att jag hinner med att
göra det jag vill

jag känner ofta att jag har så lite
fritid att jag inte  vet hur jag ska
hinna med det jag vill

 
 
 
28% av flickorna och 44% av pojkarna känner att de har så lite fritid att det påverkar möjlig-
heterna att göra vad de vill (se diagram 2:2). 
 
Diagram 2:2 Hur mycket fritid ungdomarna upplever att de har. Fördelning efter kön. 
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48%
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69% av ungdomarna upplever att det finns ganska eller väldigt mycket att göra på fritiden av 
det de är intresserade av, se diagram 2:3. 
 
Diagram 2:3 Hur mycket det finns för ungdomar av det de är intresserade av att göra på fritiden.  
 

19%

50%

25%

6%

det f inns väldigt mycket att göra

det f inns ganska mycket att göra

det f inns ganska lite att göra

det f inns väldigt lite/ingenting att
göra

 
 
 
Det är 13% av flickorna som uppger att det finns något som de skulle vilja göra på grund av 
kön. För pojkar är andelen 7%. En tredjedel vet inte om könstillhörighet påverkar deras fri-
tidsmöjligheter (se diagram 2:4).89 
 
Diagram 2:4 Finns det något som du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör på grund av att du är 
pojke eller flicka? Fördelning efter kön. 
 

13%

55%

32%

7%

61%

33%
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ja
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89 p<0,011 
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5.2.2 Fritidsaktiviteter 
 
Var ungdomar träffas 
 
Framförallt är det fyra ställen som ungdomar brukas träffas på: 
 

- Hemma hos varandra (79%) 
- Utomhus (23%) 
- Café (18%) 
- Idrotts/sporthall (17%) 

 
29% av flickorna och 8% av pojkarna träffas på café. 29% av pojkarna och 18% av flickorna 
ses utomhus (se diagram 2:5). 
 
Det ungdomar saknar i fråga om ställen att vara på för dem och deras kompisar är främst ca-
féer och uteställen. De fritidsmöjligheter de saknar gäller framförallt sport, mötesplatser som 
caféer och discon samt kultur. 
 
 
 
Diagram 2:5 Var ungdomar träffas på fritiden. Fördelning efter kön. 
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Hur ofta ungdomar gör saker på sin fritid 
 
Många ungdomar idrottar varje vecka. Andra vanliga aktiviteter är att umgås med kompisar, 
gå runt på stan och hjälpa till hemma. Många chattar på internet (62%) och umgås med kom-
pisar (41%) varje dag. Nästan hälften av ungdomarna går varje månad på fest (48%), på re-
staurang (46%) och på café (45%).  Ungefär lika stor andel går aldrig på teater, museum eller 
bibliotek, se tabell 2:1. 
 
 
Tabell 2:1 Hur ofta ungdomar gör följande saker på sin fritid. 
 
 Varje dag Varje vecka Varje månad Varje år Aldrig 

Idrottar/motionerar i klubb  12% 42% 3% 3% 40% 

Idrottar/motionerar men inte i klubb  14% 51% 14% 7% 14% 

Går på sportevenemang utan att delta själv  2% 9% 23% 32% 34% 

Umgås med kompisar  41% 49% 5% 2% 3% 

Deltar i föreningsverksamhet 5% 23% 11% 14% 48% 

Går på café  2% 22% 45% 21% 11% 

Går på restaurang/pub/bar  1% 15% 46% 28% 11% 

Går på ungdomens hus, fritidsgård  1% 4% 6% 13% 76% 

Går på konsert 0% 1% 7% 56% 36% 

Går på teater/musikal/dansuppvisning 0% 1% 4% 51% 44% 

Går på museum/utställning  1% 2% 2% 45% 49% 

Går runt på stan med kompisar 10% 47% 33% 7% 3% 

Går på fest 2% 25% 48% 17% 7% 

Är ute i naturen 14% 30% 29% 19% 8% 

Fiskar/jagar 2% 3% 7% 31% 57% 

Sjunger/spelar instrument/skapar musik 14% 11% 8% 13% 54% 

Tränar dans/spelar teater 3% 7% 4% 8% 78% 

Målar/syr/annan skapande verksamhet  3% 7% 11% 21% 58% 

Spelar datorspel/tv-spel 23% 24% 18% 18% 17% 

Surfar/chattar på internet 61% 26% 5% 2% 5% 

Spelar om pengar på internet 1% 2% 5% 6% 86% 

Besöker bibliotek (inte på skoltid) 1% 3% 11% 30% 55% 

Åker skateboard/snowboard 1% 3% 3% 17% 76% 

Mekar med bilar/motorcyklar/båtar 4% 6% 9% 16% 64% 

Spelar rollspel/levande rollspel 2% 2% 5% 8% 83% 

Läser  23% 25% 22% 16% 14% 

Skriver  29% 21% 16% 12% 21% 

Hjälper till hemma  34% 44% 16% 4% 2% 
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72% av pojkarna och 22% av flickorna spelar ofta dataspel på sin fritid. Flickorna går ofta 
runt på stan med kompisar (64%) och på café (30%). Motsvarande andelar för pojkarna är 
49% respektive 16% (se diagram 2:6). 
 
Diagram 2:6 Saker ungdomar ofta gör på sin fritid, skillnader mellan flickor och pojkar. Ofta innebär 
varje dag, varje vecka. 
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5.2.3 Föreningsliv 
Aktiviteten i föreningsliv är låg. Bortsett från idrottsklubbar är drygt en av tio medlemmar i 
någon förening. 56% är medlemmar i idrottsförening. 14% är medlemmar i religiös försam-
ling och 10% i skolförening. Engagemanget i samhällsförening är 3% (se diagram 2:7). 
 
 
Diagram 2:7 Andel ungdomar som just nu är medlem i någon/några av följande föreningar.   
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Inflytande i föreningsverksamhet 
 
42% anger att de kan vara med och påverka i den utsträckning de vill i den förening den före-
ning där de är mest aktiva. 39% säger att de inte vill påverka föreningens verksamhet. 19% 
upplever att de kan påverka i mindre utsträckning än vad de önskar.  
 
Diagram 2:8 Hur stor utsträckning ungdomar upplever att de kan vara med och påverka i den förening 
de är mest aktiva i. 

42%

19%

39% I den utsträckning jag vill

I mindre utsträckningän vad
jag vill

Jag vill inte påverka
föreningens verksamhet

   
Resor och internationell erfarenhet 
 
Av ungdomarna uppger 28% att de gjort någon semesterresa inom Sverige och 49% att de 
gjort någon semesterresa utomlands det senaste året.  
 
Diagram 2:9 Andel ungdomar som har gjort någon semesterresa eller nöjesresa som varat minst en 
vecka under de senaste 12 månaderna.  
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63% av ungdomarna med högskoleutbildade föräldrar har gjort någon semesterresa utomlands 
som varat minst en vecka under det senaste året. För dem med ”grundskole- och gymnasie-
föräldrar” är andelarna 37% respektive 45%. 38% av ungdomarna vars föräldrar endast har 
grundskola har inte gjort någon sådan resa, se tabell 2:3. 
 
 
Tabell 2:2 Andel ungdomar som har gjort någon semesterresa eller nöjesresa som varat minst en 
vecka under de senaste 12 månaderna.   
Fördelning baserad på föräldrars högsta avslutade utbildning. Svarsalternativen har kodats om enligt 
följande:  
Grundskola – gick inte ut grundskolan, grundskola eller motsvarande  
Gymnasieskola – gymnasieskola eller motsvarande, yrkesutbildning efter gymnasiet 
Högskola – universitet eller högskola 
 
 

 Grundskola Gymnasieskola Högskola 

Ja, inom Sverige 29% 27% 30% 

Ja, utomlands 37% 45% 63% 

Nej 38% 32% 17% 

 
 
 
68% av ungdomarna uppger att de varit utomlands utan sällskap av sina föräldrar, framförallt 
på semester (69%). Andelen som studerat är 19% och nästan lika många har besökt släkt eller 
vänner (18%), se diagram 2:10. 
 
Diagram 2:10 Vad ungdomarna har gjort när de varit utomlands. 
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Bland de ungdomar som inte har arbetat, studerat, varit volontär eller varit på ungdomsutbyte 
utomlands uppger 23% att de inte är intresserade av det. 49% anger att de skulle behöva mer 
pengar, se diagram 2:11. 
 
Diagram 2:11 Om du inte har arbetat, studerat, varit volontär eller varit på ungdomsutbyte utomlands, vad be-
hövs för att du ska göra det? 
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5.3 Skola 
 
5.3.1 Skolmiljön 
Merparten av ungdomarna anser att det är bra stämning i skolan (88%). 64% tycker att elever 
och lärare bemöter varandra med respekt och 52% anger att det finns tillräckligt många äm-
nen att välja inom elevens val. 40% är tveksamma till om skolan agerar om en elev mobbar en 
annan elev. Lika stor andel är tveksam till om pojkar får bättre möjligheter än flickor eller om 
flickor får bättre möjligheter än pojkar. Drygt en av fem upplever att främlingsfientlighet och 
sexuella trakasserier är ett problem i skolan (se tabell 3:1). 
 
 
Tabell 3:1 Påståenden om skolan. Hur tycker du det är i din skola?   
 

 
Stämmer 
mycket 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt

Stämmer 
ganska då-

ligt 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

Det är bra stämning i skolan 33% 51% 11% 4% 2% 

Mobbning är ett problem i skolan 3% 9% 31% 28% 29% 

Om en elev mobbar en annan elev 
agerar skolan 14% 30% 40% 12% 4% 

Främlingsfientlighet är ett problem i 
skolan 5% 13% 33% 20% 28% 

Sexuella trakasserier är ett problem i 
skolan  5% 14% 24% 23% 35% 

Elever och lärare bemöter varandra 
med respekt i skolan 24% 44% 20% 8% 3% 

Om en lärare kränker en elev agerar 
skolan  19% 29% 31% 12% 10% 

Pojkar får bättre möjligheter än flickor  2% 4% 38% 16% 40% 

Flickor får bättre möjligheter än pojkar 4% 5% 39% 16% 36% 

Jag har fått veta vad eleverna ska ha 
inflytande över i skolan  10% 26% 40% 13% 12% 

Skolan uppmuntrar mig att aktivt med-
verka i klassråd och elevråd  14% 28% 32% 13% 14% 

Det finns tillräckligt många ämnen att 
välja på inom elevens val/individuella 
valet  

29% 33% 20% 11% 7% 
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70% av ungdomarna anser att skolmiljön är ganska bra eller mycket bra. 71%  är nöjda med 
skolbiblioteket, 63% med schemat och 61% med möjligheten att få extra hjälp och stöd. 32% 
tycker skolmaten är bra (se diagram 3:1).  
 
Diagram 3:1 Vad ungdomar tycker om följande saker i sin skola. 
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Otillåten frånvaro 
 
59% av ungdomarna har skolkat i någon omfattning. Andelen som skolkat någon gång per 
termin är 25%, någon gång i månaden 21% och flera gånger i vecka 9%. 3% skolkar flera 
gånger i vecka, se diagram 3:2. 
 
Diagram 3:2 Andel ungdomar som brukar skolka i någon utsträckning.  

41%

25%

21%
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ja, flera gånger i veckan

 
 
51% av eleverna i årskurs 1 anger att de någon gång skolkat. För 2:orna är andelen 62% och 
för 3:orna 64% (se tabell 3:2). 
 
Tabell 3:2 Andel ungdomar som brukar skolka i någon utsträckning. Fördelning efter årskurs. 
 
  År 1 År 2 År 3 

Nej 49% 38% 36% 

Ja, någon gång per termin 29% 22% 24% 

Ja, någon gång i månaden 14% 25% 25% 

Ja, flera gånger i månaden 6% 11% 11% 

Ja, flera gånger i veckan 2% 4% 4% 
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Mobbning 
 
9% av ungdomarna uppger att de blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. Andelen 
som säger att de själva deltagit är 8%. 12% tycker att det stämmer ganska eller mycket bra att 
mobbning är ett problem i skolan. 31% är tveksamma (se diagram 3:3). 44% anser att skolan 
agerar om en elev mobbar en annan (se diagram 3:4). 
 
Diagram 3:3 Mobbning är ett problem i skolan.  
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Diagram 3:4 Om en elev mobbar en annan elev agerar skolan. 
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Ungdomarna uppger att mobbningen främst sker i klassrummet (58%), på rasterna i skolan 
(58%) och via telefonsamtal, sms, e-post eller hemsida, se tabell 3:3. 
 
 
Tabell 3:3 Var mobbningen sker. Flervalsfråga. 
 

 Andel 

Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 18% 

Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 13% 

På väg till eller från skolan 27% 

I klassrummet 58% 

På rasterna i skolan 58% 

På träningen 18% 

I en föreningslokal 8% 

På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 15% 

På diskotek eller annat nöjesställe 14% 

Ute på stan, på allmän plats 23% 

På buss, tåg, tunnelbana eller liknande 25% 

I hemmet 9% 

I någon annans bostad 12% 

Via telefonsamtal, sms, e-post eller hemsida 42% 

Annat 20% 
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5.3.2 Inflytande 
36% av ungdomarna uppger att de fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan och 
42% upplever att skolan uppmuntrar dem till att aktivt medverka i klassråd och elevråd. 40 
respektive 32% är tveksamma i dessa frågor (se tabell 3:1) 
 
En stor del av dem vill påverka vad som händer i skolan. Främst är ungdomarna intresserade 
av hur de ska arbeta (87%), vad de får lära sig (84%), proven (84%), schemat (82%) och läx-
orna (81%). De upplever att de får vara med och bestämma framförallt när det gäller hur de 
ska arbeta (62%), skolmiljön inne (45%), proven (44%), vad de får lära sig (39%) och läxorna 
(37%).  
 
Det eleverna upplever sig ha minst inflytande över är vilka läromedel de ska ha (16%), skol-
miljön ute (17%) och reglerna i skolan (18%), se diagram 3:5. 
 
 
Diagram 3:5 Hur mycket ungdomarna vill och får vara med och bestämma om. Andel som har angett 
väldigt mycket eller ganska mycket. 
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5.3.3 Information om studier 
69% av ungdomarna tycker att den information de fått inför valet av gymnasieprogram varit 
mycket eller ganska bra. 
 
 
Diagram 3:6 Vad ungdomar tycker om den information de fått inför valet av gymnasieprogram. 
 

23% 46% 17% 8% 5% 1%
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35% av ungdomarna tycker att den information de fått om fortsatta studier på universitetet 
och val av yrke varit mycket eller ganska bra. 17% anger att de inte fått någon information, se 
diagram 3:8. 
 
Diagram 3:7 Vad ungdomar tycker om den information de fått om fortsatta studier på universitetet och val av 
yrke. 
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 55

5.4 Politik, samhälle och inflytande 
 

5.4.1 Samhällsintresse 
60% av ungdomarna har svarat att de är mycket eller ganska intresserade av vad som händer i 
andra länder. Motsvarande andelar för samhällsfrågor och politik är 46% respektive 29% (se 
diagram 4:1). 
 
Diagram 4:1 Intresset för vad som händer i andra länder, av samhällsfrågor eller för politik. 
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Intresset för vad som händer i andra länder är större bland flickor. 66% av flickorna mot 53% 
av pojkarna anger att de är mycket eller ganska intresserade (se diagram 4:2). 
 
Diagram 4:2 Intresset för vad som händer i andra länder. Fördelning efter kön. 
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Vilja att påverka 
 
15% av ungdomarna har svarat på frågan vad de vill vara med och påverka i frågor som rör 
kommunen. Viktiga områden för dessa är: 
 

- Skola 
- Fritid 
- Samhällsplanering 
- Frågor som berör unga 

 
Bland dem som inte vill vara med och påverka, är de vanligaste orsakerna brist på intresse 
(46%), för liten kunskap om hur (35%) och brist på förtroende för de styrande (31%), se dia-
gram 4:3. 
 
 
Diagram 4:3 Varför ungdomarna inte önskar vara med och påverka. Flervalsfråga. 
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De flesta ungdomar vet inte vart de ska vända sig om de vill påverka något i kommunen. 
Bland dem som vet, skulle 16% vända sig till en personlig kontakt, 11% till medierna och 
10% till ett politiskt parti. 8% uppger att de skulle vända sig till tjänstemän eller politiker. 
Lika stor andel vill inte påverka, se diagram 4:4.  
 
 
Diagram 4:4 Till vem ungdomarna skulle vända sig om de vill påverka något i Karlskrona kommun. 
Flervalsfråga. 
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Kontakt mellan ungdomar och politiker 
 
10% av ungdomarna upplever att de har stora eller ganska stora möjligheter att framföra sina 
åsikter till dem som styr i Karlskrona. 53% tycker att möjligheterna är ganska små eller sak-
nas, se diagram 4:5. 
 
Diagram 4:5 Andel ungdomar som upplever att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som 
styr i Karlskrona kommun. 
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Flertalet ungdomar (67%) tycker det är mycket viktigt eller ganska viktigt att ungdomar och 
beslutsfattare träffas och diskuterar. 11% anser att det inte är särskilt viktigt eller oviktigt, se 
diagram 4:6. 34% har uppgett att de själva skulle vilja träffa beslutsfattare.  
 
Diagram 4:6 Hur viktigt tycker du att det är att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar 
träffas och diskuterar? 
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Politiska aktiviteter 
 
De vanligaste politikiska aktiviteterna som ungdomar utfört är att skriva på en namninsamling 
(46%), bära märken som uttrycker en åsikt (13%) och debattera politik på Internet (10%). 
Bland de aktiviteter ungdomar inte har gjort, men kan tänka sig att göra märks särskilt att 
skriva insändare (49%) och att ta kontakt med någon politiker (41%). Även att skriva insän-
dare, bära märken som uttrycker en åsikt och delta i bojkotter är sådant som en stor andel 
ungdomar kan tänka sig att göra (alla tre 38%). De aktiviteter som majoriteten aldrig skulle 
göra är främst att skada allmän egendom i protest (86%), måla politiska slagord på allmän 
plats (85%), ockupera byggnader (83%) samt att delta i olagliga demonstrationer (se tabell 
4:1). 
 
 
Tabell 4:1 Andel som deltagit i aktiviteter eller kan tänka sig att göra det. 
 

 Det har jag gjort 
Det har jag inte 

gjort, men kan tän-
ka mig att göra 

Det skulle jag ald-
rig göra 

Skriva på en namninsamling  46% 38% 16% 

Ta kontakt med någon politiker 8% 41% 51% 

Skriva insändare  8% 49% 43% 

Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt  13% 38% 49% 

Delta i bojkotter/köpstrejker 4% 38% 58% 

Vara medlem i ett politiskt parti 5% 35% 60% 

Chatta/debattera politik på internet 10% 30% 60% 

Delta i olagliga demonstrationer/aktioner  3% 22% 75% 

Måla politiska slagord på allmän plats 3% 13% 85% 

Ockupera byggnader  2% 15% 83% 

Skada andras/allmän egendom i protest 3% 12% 86% 
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När det gäller politiska aktiviteter som ungdomar deltagit i är könsfördelningen jämn inom 
flertalet områden, undantaget att chatta/debattera politik på Internet, där 10% av pojkarna 
uppger att de gjort detta, mot 5% för flickorna. Fler flickor än pojkar anger att de aldrig skulle 
delta i olagliga politiska aktiviteter. 
 
Andelen flickor som kan tänka sig att skada andras egendom i protest, ockupera byggnader, 
måla slagord på allmän plats eller delta i olagliga demonstrationer är låg (5-16 %). Bland poj-
karna är fler beredda att utföra sådana aktiviteter (17-28 %). Av flickorna kan tänka 40-54% 
sig att utföra eller delta i politiska aktiviteter som att skriva på en namninsamling, ta kontakt 
med en politiker, skriva insändare, bära märken, delta i bojkotter eller lagliga demonstratio-
ner. För pojkarna är motsvarande andelar upp till 15 procent lägre, se diagram 4:7. 
  
 
 
Diagram 4:7 Andel ungdomar som inte har deltagit i någon av följande politiska aktiviteter, men som 
skulle kunna tänka sig att göra det. Fördelning efter kön. Flervalsfråga. 
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Om ungdomarna var politiker 
 
Ungdomarna har fått ange vad de skulle satsa på om de var politiker (se tabell 4:2). De områ-
den som flickorna uppger vara viktigast är: 
 

- Lika lön för lika arbete för män och kvinnor (47%) 
- Skapa arbeten för unga (42%) 
- Sjukvård (40%) 
- Arbete mot kriminalitet (30%) 
- Skola (30%) 

 
Pojkarna skulle främst satsa på: 

- Skapa arbeten för unga (45%) 
- Skola (43%) 
- Sjukvård (40%) 
- Arbete mot kriminalitet (39%) 
- Idrottsanläggningar (27%) 

 
Tabell 4:2 Vad ungdomarna själva skulle satsa på om de var politiker. Fördelning efter kön. 
 
 Flicka Pojke 

Arbete mot kriminalitet  30% 39% 

Arbete mot främlingsfientlighet och rasism  29% 20% 

Bostäder för unga 23% 22% 

Idrottsanläggningar  11% 27% 

Arbetsmiljö i skolan  11% 9% 

Arbete för miljön  15% 14% 

Gator, vägar och cykelbanor  3% 13% 

Lika lön för lika arbete för män och kvinnor  47% 24% 

Kollektivtrafik t.ex. bussar och tåg  17% 22% 

Arbete för att minska användandet av alkohol  16% 12% 

Skapa arbeten för unga  42% 45% 

Ställen där ungdomar kan träffas 15% 19% 

Stöd till föreningar  5% 7% 

Stöd till kulturverksamheter för unga  4% 3% 

Djurens rättigheter  15% 6% 

Sjukvård  40% 40% 

Skola  30% 43% 

Barnomsorg  12% 7% 

Äldreomsorg  17% 13% 

Fritidsaktiviteter  8% 20% 

Ungas psykiska hälsa 20% 14% 
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5.5 Trygghet 
 
5.5.1 Utsatthet 
 
Otrygga situationer 
 
Ungdomarna har fått besvara frågor om de minst en gång under det senaste halvåret upplevt 
en otrygg situation i form av att de inte vågat gå ut, blivit hotade, blivit bestulna, utsatta för 
misshandel eller blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande. De har haft möjlighet att ange flera 
svarsalternativ. Av svaren framgår att 76% inte har drabbats. Bland dem som upplevt otrygg-
het har flest varit utsatta för hot eller blivit bestulna (12%). 4% uppger att de inte vågat gå ut 
eller blivit misshandlade, se diagram 5:1. 
 
Diagram 5:1 Otrygga situationer som ungdomar upplevt minst en gång under det senaste halvåret.  
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Trygga och otrygga ställen 
 
Ungdomarna känner sig tryggast i hemmet (96%), i klassrummet (91%) och utomhus i sitt 
bostadsområde på dagen (91%). Känslan av trygghet är mindre på diskotek eller annan nöjes-
ställe (45%), på allmän plats (55%) samt på allmänna kommunikationsmedel (56%). 66% 
känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde på kvällen (se tabell 5:1). 
 
Tabell 5:1 Upplevelse av trygghet på olika ställen. 
 

 Ja, alltid Ja, oftast Nej 

Utomhus i mitt bostadsområde på dagen  91% 7% 1% 

Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 66% 27% 7% 

På väg till eller från skolan  86% 12% 2% 

I klassrummet 91% 7% 2% 

På rasterna i skolan 85% 12% 2% 

På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 72% 22% 6% 

På diskotek eller annat nöjesställe 45% 49% 6% 

Ute på stan, på allmän plats 55% 40% 4% 

På buss, tåg, tunnelbana eller liknande 56% 39% 5% 

I hemmet 96% 3% 1% 

 
 
33% av flickorna uppger att de alltid känner sig trygga på diskotek, 42% på allmänna kom-
munikationsmedel, 48% på allmän plats eller utomhus i bostadsområdet på kvällen. Motsva-
rande andelar för pojkarna är 57%, 72%, 63% och 85%, se diagram 5:2.90 
 
Diagram 5:2 Trygga ställen. Ungdomar som säger att de alltid känner sig trygga. Fördelning efter kön. 
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Orättvis behandling 
 
Av ungdomarna är det 38% som under det senaste halvåret upplevt att de blivit orättvist be-
handlade på ett sätt så de känt sig kränkta. Med orättvis behandling avses i enkäten, att någon 
eller några medvetet behandlat den enskilde orättvist på ett allvarligt sätt. 
 
Diagram 5:3 Andel ungdomar som under det senaste halvåret upplevt att de har blivit orättvist behand-
lad på ett sätt så att de känt sig kränkt. 

63% 7%30%
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Av dem som har känt sig orättvist behandlade har flertalet blivit det i kontakt med skolans 
personal (45%), andra elever (31%) eller annan privatperson (23%), se tabell 5:2. 
 
Tabell 5:2 Andel ungdomar som blev orättvist behandlad i kontakt med… 
 

 Andel 

Sjukvården 11% 

Polisen/rättsväsendet 15% 

Socialtjänsten 6% 

Arbetsförmedlingen 3% 

Försäkringskassan 2% 

Restaurang/discotek/pub/bar 10% 

Organisation eller förening 5% 

Skolans personal 45% 

Andra elever 31% 

Arbetskamrater 4% 

Någon i min familj 19% 

Annan privatperson 23% 

Annat 18% 
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14% av de ungdomar som blivit orättvist behandlade svarar att det beror på deras utseende, 
11% på grund av ålder och 10% utländsk bakgrund/hudfärg. 54% uppger att det beror på an-
nat och 32% att de inte vet anledningen, se tabell 5:3. 
 
 
Tabell 5:3 Anledningar till att ungdomar har blivit orättvist behandlade. 
 

 Andel 

Utländsk bakgrund/hudfärg 10% 

Kön 9% 

Sexuell läggning 3% 

Ålder 11% 

Utseende 14% 

Funktionsnedsättning 4% 

Religion 3% 

Annat 54% 

Vet inte 32% 
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5.6 Hälsa 

5.6.1 Hälsotillstånd 
 
Allmän hälsa 
 
76% av ungdomarna anser att de har mycket bra eller ganska bra hälsa, se diagram 6:1. 
 
Diagram 6:1 Ungdomarnas hälsotillstånd. 
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47% uppger att de inte är sjuka lika ofta som andra och 11% säger sig vara sjuka oftare än 
andra, se diagram 6:2. 
 
Diagram 6:2 Hur ofta ungdomarna är sjuka. 
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Ohälsa bland flickor och pojkar 
 
En stor andel av ungdomarna uppger att de är trötta under dagarna, 72% av flickorna och 52% 
av pojkarna. 58% av flickorna har känt sig stressade, 32% av pojkarna. I fråga om huvudvärk 
och ont i magen, anger 36% respektive 22% av flickor att de har sådana besvär. Motsvarande 
andelar för pojkarna är 14% och 9%, se diagram 6:3.91 
 
 
Diagram 6:3 Besvär som ungdomarna har varje dag eller flera gånger i veckan. Fördelning efter kön. 
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Matvanor 
 
33% av ungdomarna uppger att de hoppar över frukost och 14% att de hoppar över lunch. 
37% äter godis eller snacks, se diagram 6:4. 
 
Diagram 6:4 Matvanor varje dag eller flera gånger i veckan. 
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Träning 
 
46% av ungdomarna uppger att de tränar flera gånger i veckan. 15% tränar varje dag medan 
8% säger att de mer sällan eller aldrig tränar (se diagram 6:5). Flickor och pojkar tränar i un-
gefär samma omfattning.  
 
Diagram 6:5 Hur ofta ungdomarna tränar så att de blir andfådda eller svettas. 
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5.6.2 Tobak, alkohol och narkotika 
 
Ungdomars alkoholvanor 
 
18% av ungdomarna uppger att de aldrig dricker alkohol. 40% dricker starkdrycker någon 
gång i månaden, 23% gör det oftare än så (se tabell 6:1). 
 
Tabell 6:1 Hur ofta ungdomar dricker starkdryck (med starkdryck menas starköl/cider/alkoläsk/vin/sprit). 
 

 Andel 

Aldrig 18% 

En gång om året eller mer sällan 4% 

Några gånger per år 16% 

Någon gång i månaden 40% 

En gång i veckan 19% 

Flera gånger i veckan 3% 

Varje dag 1% 

 
 
 
Tillgång till alkohol  
 
Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är från kompisar eller kompisars syskon (34%) och 
från annan vuxen (30%). 29% får alkohol från egna föräldrar (med lov), se tabell 6:2. 
 
Tabell 6:2 Hur ungdomar vanligen får tag på alkohol. Flervalsfråga. 
 

 Andel 

Dricker inte alkohol  18% 

Köper själv på systemet  1% 

Köper själv folköl 4% 

Från syskon 10% 

Från kompisar eller kompisars syskon  34% 

Från egna föräldrar (med lov)  29% 

Från egna föräldrar (utan lov) 3% 

Från annan vuxen (18 år eller äldre) som bjuder 14% 

Från annan vuxen (18 år eller äldre) som köper ut åt mig 30% 

På restaurang, pub eller liknande 19% 

Hur får du vanligen tag på alkohol  3% 

Handlar i ett grannland (Danmark, Norge eller Finland)  7% 

På annat sätt 16% 
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Berusning 
 
Av samtliga ungdomar uppger 51% att de dricker så mycket alkohol att de känner sig berusa-
de en gång i månaden eller oftare. 11% blir berusade någon gång i veckan medan 24% anger 
att de aldrig berusar sig, se diagram 6:6.  
 
Diagram 6:6 Hur ofta ungdomarna blir berusade. 
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14% av förstaårseleverna uppger att de dricker så mycket alkohol att de blir berusade ett par 
gånger i månaden eller någon gång i veckan. För 2:orna och 3:orna är motsvarande andelar 
28% och 36% (se tabell 6:3). 
 
 
Tabell 6:3 Hur ofta ungdomarna blir berusade. Fördelning efter årskurs. 
 

  År 1 År 2 År 3 

Aldrig 34% 21% 17% 

En gång om året eller mera sällan 7% 6% 6% 

Några gånger per år 21% 18% 15% 

Någon gång i månaden 23% 27% 26% 

Ett par gånger i månaden 9% 14% 24% 

Någon gång i veckan 5% 14% 12% 
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Alkohol och föräldrar 
 
Av ungdomarna svarar 62% att de får dricka alkohol för sina föräldrar, 18% får det inte och 
20%  vet inte, se diagram 6:7. 
 
Diagram 6:7 Andel ungdomar som får/inte får dricka alkohol för sina föräldrar. 

62% 18% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

.
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Narkotika 
 
Av ungdomarna anger 14% att de någon gång använt narkotika i form av hasch eller marijua-
na och 6% säger sig ha använt annan form av narkotika. 17% av pojkarna uppger att de har 
använt hasch eller marijuana mot 11% av flickorna (se diagram 6:8).92 
 
Diagram 6:8 Andel ungdomar som har använt narkotika i någon form. Fördelning efter kön 
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Använt hasch eller
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92 p<0,005 
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Rökning och snusning 
 
11% av ungdomarna uppger att de röker varje dag medan 57% uppger att de aldrig röker, se 
tabell 6:4. 
 
 
Tabell 6:4 Hur ofta ungdomar röker.  
 

 

 
 
 
1% av flickorna och 19% av pojkarna snusar varje dag eller flera gånger i veckan. Andelen 
flickor som aldrig snusar är 86%, andelen pojkar 64% (se tabell 6:5). 
 
 
Tabell 6:5 Hur ofta ungdomar snusar. Fördelning efter kön. 
 
  Flicka Pojke 

Aldrig 86% 64% 

En gång om året eller mer sällan 6% 4% 

Några gånger per år 4% 3% 

Någon gång i månaden 2% 6% 

En gång i veckan 1% 3% 

Flera gånger i veckan --- 3% 

Varje dag 1% 16% 

 

 

 Andel 

Aldrig 57% 

En gång om året eller mer sällan 6% 

Några gånger per år 7% 

Någon gång i månaden 11% 

En gång i veckan 4% 

Flera gånger i veckan 4% 

Varje dag 11% 
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Debutåldern 
 
Flertalet av dem som prövar att röka, gör det i åldern 13-16 år (42%). 25% av de svarande 
drack sig berusade första gången när de var 15 år (se diagram 6:9). 
 
Diagram 6:9 När ungdomarna rökte, snusade, drack sig berusade och provade marijuana eller hasch 
för första gången. 
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5.7 Arbete 

5.7.1 Eget arbete 
 
Extrajobb och sommarjobb 
 
28% av ungdomarna uppger att de har extrajobb, flickor i större utsträckning än pojkar (32% 
respektive 22%). 57% har haft sommarjobb under 2008, se diagram 7:1. 
 
Diagram 7:1 Andel ungdomar som extrajobbar eller haft sommarjobb under 2008.  

57%

28%

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

Sommarjobb

Extrajobb

 
 
55% av de som haft sommarjobb, fick det genom någon i familjen, annan släkting eller någon 
annan de känner. 27% kontaktade själva arbetsplatsen, se diagram 7:2.  
 
Diagram 7:2 Hur ungdomar fick sommarjobb. 

34% 21% 7% 27%

2% 2%

7%
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.

genom någon i min egen familj genom annan släkting eller folk jag känner
genom arbetsförmedlingen genom kommunen
sökte utannonserad tjänst kontaktade själv arbetsplatsen
på annat sätt
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Starta eget i framtiden 
 
55% av ungdomarna kan tänka sig att starta eget företag i framtiden, 33% anger att de inte 
vet, 12% svarar att de inte kan tänka sig det (se diagram 7:3). 24% av de tillfrågade har för-
äldrar är egenföretagare. Av dessa ungdomar är det 68% som kan tänka sig att starta eget. 
 
Diagram 7:3 Andel ungdomar som kan tänka sig att starta eget i framtiden. 

55%
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33%
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vet inte

 

5.8 Framtid 

5.8.1 Framtidsplaner 
 
Framtidssyn 
 
Sammanlagt 83% av ungdomarna ser positivt på framtiden för egen del. 10% är varken posi-
tiva eller negativa inför framtiden, medan övriga ser negativt på den (se diagram 8:1). 
 
Diagram 8:1 Hur ungdomarna allmänt ser på framtiden för egen del. 
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Vad ungdomarna vill göra och vad tror de kommer att göra 
 
25% av ungdomarna skulle vilja åka ut och resa efter gymnasiet, 17% vill studera på högskola 
eller universitet i Sverige och 16% vill jobba i kommunen eller i en kommun i närheten. 9% 
tror de kommer att åka ut och resa, 25% att de kommer studera och 27% att de kommer att 
arbeta (se diagram 8:2).  
 
 
Diagram 8:2 Vad ungdomarna helst skulle vilja göra efter gymnasiet och vad de tror att de kommer att 
göra. 
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 77

Vad flickor respektive pojkar helst vill göra efter gymnasiet, och vad de tror de kommer att 
göra, skiljer sig något åt. 33% av flickorna vill åka ut och resa, mot 16% av pojkarna. Där-
emot vill 21% av pojkarna börja jobba efter gymnasiet, mot 11% av flickorna (se diagram 
8:3). 
 
Diagram 8:3 Vad ungdomarna helst skulle vilja göra efter gymnasiet. Fördelning efter kön. De fyra ak-
tiviteter flest flickor och pojkar vill göra.  
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11% av flickorna tror att de kommer att åka ut och resa, 7% av pojkarna. 29% av pojkarna 
räknar med att börja jobba mot 25% av flickorna. När det gäller att studera, tror 28% av flick-
orna och 22% av pojkarna att de kommer att gå vidare (se diagram 8:4). 
 
Diagram 8:4 Vad ungdomarna tror att de kommer att göra efter gymnasiet. Fördelning efter kön. De 
fyra aktiviteter flest flickor och pojkar tror de kommer att göra. 
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Utbildning 
 
58% av ungdomarna planerar att läsa på universitet eller högskola. 11% tänker genomgå en 
yrkesutbildning och lika stor andel vet inte vilken högsta utbildning de ska gå (se diagram 
8:5). 
 
 
Diagram 8:5 Högsta utbildning som ungdomarna planerar att gå. 
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66% av flickorna och 48% av pojkarna planerar att studera vid universitet eller högskola. 
26% av pojkarna och 9% av flickorna avser inte att skaffa sig högre utbildning än gymnasiet 
(se tabell 8:1). 
 
 
Tabell 8:1 Högsta utbildning som ungdomarna planerar att gå. Fördelning efter kön. 
 
 Flicka Pojke 

Grundskola eller motsvarande --- 1% 

Gymnasieskola eller motsvarande 9% 26% 

Yrkesutbildning efter gymnasiet 11% 12% 

Universitet eller högskola 66% 48% 

Annan utbildning 3% 2% 

Vet inte 11% 12% 
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Ungdomarnas utbildningsplaner sett från vilken högsta utbildning deras föräldrar har, visar att 
av de med ”högskoleföräldrar” avser 88% studera vidare på universitet och högskola. Mot-
svarande andelar för dem med ”grundskole- och gymnasieföräldrar” är 62% respektive 55%. 
31% av ungdomar med ”grundskoleföräldrar” planerar inte att studera vidare efter gymnasiet. 
Motsvarande andelar för dem med ”gymnasie- och högskoleföräldrar” är 21% respektive 6% 
(de som angett annan utbildning eller vet inte redovisas ej). 
 
Tabell 8:2 Högsta utbildning som ungdomarna planerar att gå.  
Fördelning baserad på föräldrars högsta avslutade utbildning. Svarsalternativen har kodats om enligt 
följande:  
Grundskola – gick inte ut grundskolan, grundskola eller motsvarande  
Gymnasieskola – gymnasieskola eller motsvarande, yrkesutbildning efter gymnasiet 
Högskola – universitet eller högskola 
 
 Grundskola Gymnasieskola Högskola 

Gymnasieskola eller motsvarande 31% 21% 6% 

Yrkesutbildning efter gymnasiet 14% 17% 6% 

Universitet eller högskola 55% 62% 88% 

 
 
Boende 
 
Om tio år skulle ungdomarna vill helst bo, i fallande ordning; utomlands (33%), i en storstad i 
Sverige (22%), där de bor nu (15%), vet inte (13%), på landsbygden i Sverige (9%) och i en 
mindre stad eller tätort i Sverige (8%). Se diagram 8:6. 
 
Diagram 8:6 Om du hade alla möjligheter, var skulle du då helst vilja bo om tio år? 
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Flytta från Karlskrona 
 
56% av ungdomarna tror att de kommer att flytta från Karlskrona. 28% har svarat att de inte 
vet om de kommer flytta från kommunen, se diagram 8:7. 
 
 
Diagram 8:7 Tror du att du kommer flytta från kommunen där du bor? 
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17%
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70% av ungdomar med ”högskoleföräldrar” tror att de kommer att flytta från kommunen, mot 
56% respektive 48% för dem med ”grundskole- och gymnasieföräldrar” (se tabell 8:3). 
 
 
Tabell 8:3  Tror du att du kommer att flytta från kommunen?  
Fördelning baserad på föräldrars högsta avslutade utbildning. Svarsalternativen har kodats om enligt 
följande:  
Grundskola – gick inte ut grundskolan, grundskola eller motsvarande  
Gymnasieskola – gymnasieskola eller motsvarande, yrkesutbildning efter gymnasiet 
Högskola – universitet eller högskola 
 
 Grundskola Gymnasieskola Högskola 

Ja 48% 55% 70% 

Nej 17% 17% 9% 

Vet inte 34% 27% 21% 

 
 



 81

62% av flickorna och 49% av pojkarna tror att de kommer att flytta från kommunen, se dia-
gram 8:8. 
 
Diagram 8:8 Tror du att du kommer flytta från kommunen? Fördelning efter kön. 
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42% av ungdomarna anger att de vill prova på något nytt som motiv till att flytta från kom-
munen. Jobb (41%) och studier (41%) är också viktiga anledningar till varför ungdomar kan 
tänka sig att flytta, se diagram 8:9. 
 
Diagram 8:9 Anledningar till att flytta från kommunen? Flervalsfråga. 
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De tre viktigaste anledningarna för flickor att flytta från kommunen är att de vill prova på nå-
got nytt (51%), studier (46%) och jobb (34%). För pojkarna är motsvarande andelar 32%, 
35% och 49%, se diagram 8:10. 
 
Diagram 8:10 Anledningar till att flytta från kommunen? Fördelning efter kön. Flervalsfråga. 
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Flytta tillbaka till Karlskrona 
 
De tre starkaste skälen för att flytta tillbaka till kommunen är närheten till släkt och familj 
(51%), jobb (29%) och flick-/pojkvän eller kompisar (27%), se diagram 8:11. 
 
Diagram 8:11 Anledningar till att flytta tillbaka till kommunen? Flervalsfråga. 
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5.9 Ungdomars förslag 
 
Totalt har 21 % av ungdomarna gett kommentarer om vad de tycker att beslutsfattarna borde 
veta för att kunna göra kommunen till en bättre plats att leva i. De enskilt viktigaste områdena 
berör fritid, inflytande och skolan. Många kommentarer handlar om bättre fritidsmöjligheter 
och både satsningar på olika sorters idrottsanläggningar och kulturaktiviteter efterfrågas. Någ-
ra vill ha satsningar på bibliotek, andra pekar på behovet av mötesplatser, caféer och fritids-
ställen. 
 
En stor del av ungdomarna lyfter fram politiska frågor. De vill ha ökat inflytande i frågor som 
berör både skolan kommunen i allmänhet. Flera menar att skolmiljö, skolmat med mera i sko-
lan bör förbättras och att mer pengar måste satsas. Att höja studiebidraget ses också som an-
geläget.  
 
Miljö- och samhällsplanering är andra områden som är viktiga för många. Det ges förslag på 
vilka förbättringar som behövs, till exempel att låta stadskärnan växa norrut, bostäder vid 
vattnet och ytterligare grönområden. Kommunikationer är också viktiga. Flera ungdomar an-
ger att bussförbindelserna, inte minst till landsbygden måste förbättras. 
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6. ANALYS 
I avsnittet kommer resultatet att analyseras i förhållande till syfte, bakgrund, kommunal ung-
domspolitik och tidigare forskning. 
 

6.1 Ungdomspolitiken och kommunerna 
Den nationella ungdomspolitikens två huvudmål anger att ungdomar ska ha inflytande över 
och kunna påverka såväl samhällsutvecklingen som sin livssituation och närmiljö. Genom in-
flytande kan ungdomar ges möjlighet att bidra med sina kunskaper, erfarenheter och värde-
ringar. De ska också ha möjlighet till god materiell, kulturell och social levnadsstandard och 
skyddas från bland annat brott, mobbning och kränkande behandling.93 Hur dessa mål ska 
uppnås lokalt är i stor utsträckning upp till landets kommuner då målen är rådgivande. Detta 
förhållande tar rapporten Den goda viljan94, som publicerades av Ungdomsstyrelsen 2003, 
upp. Särskilt tre områden lyfts fram; handlingsprogram, ungdomsråd och mötesplatser som 
vanliga medel för kommunerna i arbetet med ungdomspolitiken. 

Tidigare har situationen för ungdomar i två kommuner beskrivits kortfattat, utifrån 
genomförda Lupp-undersökningar. I Kristianstad finns både ungdomspolitisk handlingsplan 
och ungdomsforum, i Värmdö en ungdomsplan, ungdomsting och ungdomssamordnare. 
Karlskrona kommun har i flera avseenden valt en annan väg för att uppnå de nationella må-
len. Här finns en handlingsplan, men det saknas såväl ungdomsråd som ungdomsforum. Trots 
att de unga i Karlskrona inte har tillgång till den typ av formell representation som finns i 
Kristianstad och Värmdö, finns flera likheter i bland annat synen på inflytande. Intresset för 
politik bland ungdomarna är, utifrån jämförelsen, inte större i de kommuner som har ung-
domsråd et cetera.  

Ungdomsstyrelsen redovisar olika politiska verktyg som kommunerna kan använda för att 
kunna nå resultat med en sektorsövergripande strategi inom ungdomspolitiken. Ett sådant 
verktyg är att det finns en gemensam politisk vilja och att den är förankrad i alla beslutsfat-
tande sektorer. I Karlskrona kan detta sägas komma detta till uttryck i form av det nätverk i 
ungdomsfrågor som finns mellan förvaltningarna. Denna ungdomspolitiska arbetsgrupp med 
representanter för varje förvaltning samlas regelbundet. Ytterligare ett verktyg innebär att po-
litiken måste vara kunskapsbaserad och grundas i styrdokument. För kommunen ligger Barn-
konventionen till grund för arbetet. Ungdomsstyrelsen framhåller också vikten av att det finns 
mål och strategier, baserade på kunskap om hur de unga ser på sin livssituation. I kommunens 
handlingsplan betonas vardagsdialogen med ungdomarna, det anordnas årliga hearingar och 
så kallad speed-dating. Unga deltar i arbets- och referensgrupper och hemsidan utgör en kon-
taktyta mellan tjänstemän och ungdomar. Däremot finns ingen samordnare för ungdomsfrågor 
och man använder sig inte av några särskilda checklistor i kommunala beslut. Det är i storut-
sträckning projektet Var god tag plats! som har format kommunens arbete med ungdomsfrå-
gor. Lupp-enkäten och denna undersökning är vägar att öka kunskapen om ungdomars livssi-
tuation, något som kan ge möjligheter att formulera mål för att förbättra ungas uppväxtvillkor. 
Kommunala strategier för ungdomspolitiken bör regelbundet följas upp och utvecklas. Hur 
ofta och i vilken omfattning detta sker framgår inte av tillgängliga underlag. 

De synpunkter som framförs i Den goda viljan har bäring också på Karlskrona kommuns 
satsningar. Även i Karlskrona handlar det i hög grad om att försöka tillgodose det ena av de 
ungdomspolitiska målen, det om inflytande. Mycket rör också information och att sprida kun-
skap om ungas rättigheter. Det andra målet, välfärden, betonas inte lika starkt i handlingspro-
grammet.  I rapporten framhålls betydelsen av mekanismer för uppföljning av handlingspro-
                                                 
93 Ungdomsstyrelsen (2005) s 5 
94 Sörbom, (2003) s 2 
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gram, att de inte bara anger en viljeinriktning. I vilken omfattning detta sker och vilka konse-
kvenser detta har för det fortsatta arbetet framgår inte av studerade dokument. Får verkligen 
ungdomar möjlighet att utöva inflytande och till exempel vara delaktiga i arbetet med ekono-
miska prioriteringar? 

En svaghet med ungdomsråd är att deras funktion många gånger är oklar. Är ungdomarna 
brukare eller medborgare? Vad innebär det att de unga ska få ökat inflytande? Dessa frågor är 
giltiga i Karlskrona, även om det här saknas ungdomsråd. I dokumenten betonas att vardags-
dialogen och andra former av möten mellan unga och beslutsfattare är lämpligare sätt att låta 
ungdomarna komma till tals. Det är dock oklart vilken roll ungdomarna har i denna dialog, 
brukare som enbart tillfrågas eller aktiva deltagare vars synpunkter ger konkreta resultat. 

 Sammantaget tyder undersökningen på att Karlskrona kommun på flera sätt verkar i rikt-
ning mot de nationella målen. Sett utifrån handlingsplanen berörs främst det första målet, till-
gång till verklig makt. Flera av de åtgärder som presenteras i handlingsplanen är ämnade att 
öka ungdomars möjligheter till delaktighet, både genom utbildning och mer direkt i kontakt 
med politiker och tjänstemän. Via hemsida och forum kan de ställa frågor och lämna förslag. 
Arbetssättet ligger i linje med de politiska verktyg som Ungdomsstyrelsen rekommenderar 
och en modell för inflytande har skapats där vardagsdialogen och informella kontaktytor med 
ungdomarna är en bärande tanke. Intrycket är dock, utifrån enkätresultaten, att det huvudsak-
liga arbetet med ungdomspolitiken sker inom förvaltningsnätverket och att ungdomar endast i 
begränsad omfattning medverkar i diskussioner och beslut. Av materialet framgår inte heller 
självklart i vilken omfattning metoderna ger unga möjligheter att påverka sin boende- och 
skolmiljö eller för den delen, samhällsutvecklingen i stort. Det andra målet, tillgång till verk-
lig välfärd, berör ungdomars möjligheter till god materiell, kulturell och social levnadsnivå. 
Hemsidan fungerar som vägvisare och leder besökare till olika former av kultur, mötesplatser, 
idrott och fritid samt verksamheter som till exempel kamratstödjare i skolorna och ungdoms-
mottagningen. Således pekar den på den de möjligheter som finns för ungdomar i detta avse-
ende. Handlingsplanen hanterar däremot inte välfärdsmålet i samma utsträckning som den tar 
upp frågor relaterade till inflytande. Måhända är den bild av arbetsmodellen som här skisseras 
ofullständig, men undersökningens resultat tyder på att den behöver utvecklas ytterligare och 
kontinuerligt bör prövas mot de ungdomspolitiska målen. Kanske kunde också ett samlat styr-
dokument som behandlar alla aspekter av de nationella målen fungera som ett effektivt verk-
tyg för fortsatt arbete. Vidare studier och ökad kunskap om ungdomars situation är också vik-
tiga i sammanhanget. 

 
 

6.2 Undersökningen 
 
6.2.1 Undersökningsgruppen och fritid  
Undersökningsgruppen är i de flesta avseenden homogen. Det stora flertalet har svensk bak-
grund och medborgarskap samt bor tillsammans med sina föräldrar i villa, gård eller radhus. 
Majoriteten av föräldrarna förvärvsarbetar och har gymnasieutbildning eller högre. Fyra av 
fem ungdomar går på kommunalt gymnasium. I valet av program syns skillnader mellan kö-
nen. En betydligt större andel flickor än pojkar går på det studieförberedande samhällsveten-
skapliga programmet. Även på omvårdnad och barn- och fritid går i huvudsak flickor. Poj-
karna dominerar på fordons-, el- och byggutbildningarna. Detta mönster i utbildningsval 
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framträder även nationellt. Könsfördelningen är särskilt ojämn på yrkesförberedande pro-
gram.95  

Fritiden är en viktig del av de ungas liv. Något över hälften av ungdomarna uppger att de 
har lagom med fritid och att de hinner med det de vill. En betydande andel anser dock att fri-
tiden inte räcker till, fler flickor än pojkar. Majoriteten tycker att det finns ganska eller väldigt 
mycket att göra på fritiden av det de är intresserade av. Skillnaderna mellan könen är små i 
detta avseende.  

Ungdomarna uppger att de oftast brukar vara hemma hos varandra när de träffar sina 
kompisar på fritiden. Enkätsvaren tyder på att det finns skillnader ifråga om flickors och poj-
kars mötesplatser.  Flickorna umgås i hemmet, men även på café, i större utsträckning än vad 
pojkarna gör. Pojkar ses oftare utomhus eller i idrottshallar. Paradoxalt nog sysselsätter sig 
pojkarna i stor omfattning även med en typisk inomhusaktivitet; att spela datorspel. Avsevärt 
fler pojkar än flickor uppger att de spelar. Denna bild av ungdomars fritidsaktiviteter har stora 
likheter med resultaten från Kristianstad och Värmdö. I viss mån bekräftas också de forsk-
ningsrön av ungdomars fritidsaktiviteter som redovisas i Värmdöundersökningen; att pojkar 
söker aktivitet och verkar i stora grupper, medan flickor söker intimitet och umgås i mindre 
grupper.96 Flickornas cafémöten och att pojkarna i större utsträckning ses utomhus och i sam-
band med idrottsaktiviteter indikerar en faktisk skillnad. Det som till synes talar mot dessa 
tankegångar är pojkarnas stora intresse för datorspel. Spelandet sker i allmänhet i små grupper 
(även om det arrangeras lan med många deltagare). Många gånger är spelandet ändå en akti-
vitet med många deltagare (on-line-spel). På sätt och vis kan även datorspelandet ses som en 
gruppaktivitet. De fritidsmöjligheter som efterfrågas gäller främst sport och mötesplatser där 
de kan träffas och umgås. Resultaten sammanfaller delvis med vad som framkommer i Skol-
verkets rapport Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, att hemmet är en viktig 
mötesplats och att flickors och pojkars aktiviteter i vissa avseende skiljer sig åt. Till flickakti-
viteter räknas bland annat att prata, shoppa, gå på café och dansa. Som pojkaktiviteter nämns 
att syssla med datorer, spela boll och träna på gym.97 

I Var god tag plats! framhålls betydelsen av mötesplatser som Ungdomens hus, Porslinan, 
och fritidsgårdarna. Enligt enkäten är det dock en mycket liten andel av ungdomarna som be-
söker sådana dessa på sin fritid. Det finns därför anledning att fundera över vad det är som 
gör att till exempel Porslinan inte attraherar fler ungdomar. Fler ställen för att träffas och um-
gås är ändå något som starkt efterfrågas enligt enkätsvaren. 

En annan viktig fråga är hur kommunen kan möta de nationella målen med avseende på 
kulturella aktiviteter. Ungefär hälften av ungdomarna anger att de ofta läser och skriver, men 
intresset för kultur är svagt, frånsett för sång och musik. Karlskrona är i detta avseende inte 
unikt, vare sig i jämförelse med jämförda kommuner eller med landet i övrigt.98 

Många ungdomar ägnar sig åt att gå på stan och umgås med kompisar, surfa/chatta på In-
ternet och att hjälpa till hemma med hushålls- och trädgårdsarbete. Ibland går man på fest el-
ler restaurang och pub. Idrott och motion, både i och utanför klubb eller förening är betydel-
sefullt.  De flesta som är med i föreningar, är med i idrottsklubbar. Få ungdomar är medlem-
mar i andra sorters föreningar. Föreningsaktiviteten är generellt sett låg. Fyra av tio anger att 
de kan vara med och påverka i den utsträckning de vill i den förening den förening där de är 
mest aktiva. Nästan lika många vill inte påverka. Även i Kristianstadsundersökningen pekar 
resultaten mot att föreningsaktiviteten är låg. Sett mot bakgrund av den betydelse som före-
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ningsliv kan ha för lärande, utveckling och demokratisk delaktighet är det anmärkningsvärt 
att många inte anser sig kunna påverka föreningsverksamheter. 

När det gäller internationell erfarenhet, uppger hälften av de tillfrågade att de varit utom-
lands någon gång under det senaste halvåret, ungdomar med högskoleutbildade föräldrar i 
större utsträckning än övriga. De flesta har varit på semester, många har även besökt släkt och 
vänner eller studerat. Bland dem som inte arbetat, studerat, varit volontär eller varit på ung-
domsutbyte är den vanligaste orsaken brist på pengar.  

 
 
6.2.2 Skola och inflytande 
Skolan upptar en stor del av de ungas tid. Huvuddelen tycker det är bra stämning i skolan och 
anser inte att det finns några betydande problem i skolmiljön. En inte oväsentlig andel upple-
ver dock att främlingsfientlighet och sexuella trakasserier är ett problem i skolan och många 
känner tveksamhet kring om flickor eller pojkar får bäst möjligheter. Skolbiblioteket är det 
man är mest nöjd med och skolmaten minst. En stor del av eleverna vill vara med och påverka 
vad som händer i skolan, framförallt ifråga om undervisning, schema och läxor. De upplever i 
viss utsträckning att de får vara med och bestämma, men långt ifrån så mycket som de vill. En 
fjärdedel anser inte att de fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan. Enligt natio-
nell statistik har andelen som upplever att de kan vara med och bestämma om vad de får lära 
sig ökat. Samtidigt är andelen elever som vill vara med och påverka betydligt högre än ande-
len elever som upplever att de faktiskt kan vara med och påverka.99 I Värmdörapporten påvi-
sas att särskilt flickorna vill ha ett ökat inflytande, men att många inte vet vart de ska vända 
sig. Sambandet mellan könstillhörighet och önskat inflytande är dock inte alls lika starkt i 
Karlskrona som i Värmdö.  

En relativt stor andel elever, en av tre, anger att de skolkar någon gång i månaden eller of-
tare. Svaren tyder på att förstaårseleverna har mindre otillåten frånvaro än de i årskurs 2 och 
3. Mer än hälften av de tillfrågade ser inte mobbning i skolan som ett problem och många 
menar att skolan agerar om en elev mobbar en annan elev. Här finns dock en viss tveksamhet. 
Runt en tiondel upplever att de själva blivit mobbade och andelen mobbare är nästan lika stor. 
Mobbningen sker framförallt i skolan och via telefonsamtal, sms, e-post eller hemsida, men 
det förekommer även i viss omfattning på ute på stan och på allmänna transportmedel. Resul-
tatet blir här motsägelsefullt eftersom nära nog samtliga angett att de känner sig trygga i sko-
lan. Något tydligt samband mellan mobbning och kön framkommer inte av enkätsvaren. Såväl 
flickor som pojkar drabbas. Svaren rörande mobbning ligger i stor utsträckning nära de som 
redovisas i Kristianstads- och Värmdörapporterna. Även där anser eleverna att mobbning och 
främlingsfientlighet förekommer i viss omfattning i skolan, dock ger resultaten från Kristian-
stad uttryck för en hårdare miljö. Ungdomsstyrelsen pekar på att det trots ökad medvetenhet i 
skolor kring mobbningsproblematiken har andelen som anser sig vara utsatta inte minskat de 
senaste åren.100 

Flertalet ungdomar uppger att de fått bra information inför valet av gymnasieprogram, 
men bara en tredjedel är nöjda när det gäller informationen om fortsatta studier på universitet 
och yrkesval.  

Frågorna om politik och inflytande är centrala i förhållande till de nationella ungdomspo-
litiska målen. Enkätsvaren visar här att majoriteten av ungdomarna inte är intresserade av po-
litik, två av fem är helt ointresserade. Intresset för samhällsfrågor och vad som händer i andra 
länder är större, särskilt bland flickorna. Resultaten ger vid handen att politik har liten bety-
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delse för unga. Bilden är dock inte entydig. Trots att flertalet säger sig vara ointresserade av 
politik och få har deltagit i politiska aktiviteter, är det många som kan tänka sig att agera.  

Ungefär hälften av alla flickor uppger att de kan överväga att ta kontakt med politiker, 
skriva insändare, bära märken, delta i bojkotter eller lagliga demonstrationer. Andelen pojkar 
är något lägre. Ett mindre antal elever kan tänka sig att delta i olagliga aktiviteter med poli-
tiskt syfte, fler pojkar än flickor. Endast ett fåtal av ungdomarna är eller har varit medlemmar 
i politiska partier, men närmare en tredjedel är inte ovilliga gå med. Allt som allt tyder svaren 
på ett relativt stort intresse att i någon form vilja vara med och påverka. De vanligaste politi-
kiska aktiviteterna för unga är namninsamlingar och att bära symboler som uttrycker en poli-
tisk åsikt. 

En stor del av ungdomarna har angett att de inte vill vara med och påverka i frågor som 
rör kommunen. Många är helt enkelt inte intresserade, andra vet för lite om hur de ska göra 
och somliga har inte tid eller tvivlar på att beslutsfattarna lyssnar på dem. Ungefär hälften 
upplever att de inte har möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som styr i Karlskrona 
kommun. Sett ur ett nationellt perspektiv är det hälften av alla unga mellan 16 och 19 år som 
anser att möjligheterna att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen är små eller obefint-
liga.101 I likhet med resultatet i Kristianstadsrapporten tycker endast 10% tycker att de har sto-
ra möjligheter att göra sig hörda. Trots detta menar de flesta att det är viktig att ungdomar 
träffar och diskuterar med beslutsfattare. Man vill dock inte själv träffa de styrande. Detta 
överensstämmer med de skillnader i engagemang och nivå som framträder i Värmdöunder-
sökningen. På en allmän nivå är möten bra, men få vill själva delta. Det reella engagemanget 
är lägre. Att intresset stiger på den nivå som ligger nära en, styrks till exempel pojkarnas öns-
kade satsningar på arbete för unga, se nedan. 

På frågan till vem eller vart de vänder sig när de vill påverka något svarar över hälften att 
de inte vet. En mindre andel har personliga kontakter, vissa går media eller ett politiskt parti. 
En tiondel vänder sig till tjänstemän eller politiker. Detta resultat är anmärkningsvärt mot 
bakgrund av Karlskrona kommuns satsningar för att ge ungdomar ökat inflytande. Det finns i 
resultatet likheter mellan i de jämförda kommunerna, bland annat är det politiska intresset är 
lågt. Så är fallet i både i Karlskrona och i Kristianstad, trots skillnader i formell ungdomsre-
presentation. I Kristianstadrapporten framhålls att det svaga politiska intresset är en del av en 
trend i den industrialiserade världen och att samhällsintresset kanaliseras till sakfrågor och ak-
tioner, istället för partipolitik. Av svaren från Karlskronaungdomarna är det inte möjligt att 
utläsa någon sådan tendens. Intresset för samhällsfrågor i allmänhet är dock, som nämnts, nå-
got större än det för politik. 

De unga ser satsningar på skola, sjukvård och arbete mot kriminalitet som angelägna. Men 
medan flickorna tycker att det viktigaste att satsa på är lika lön för lika arbete för män och 
kvinnor, prioriterar pojkarna att skapa arbeten för unga. De vill dessutom satsa på idrottsan-
läggningar; som framkommit tidigare, är detta viktiga mötesplatser för dem. Lika lön bedöms 
inte vara så viktig för dem.  

Att kunna känna trygghet är en grundläggande rättighet. En dryg fjärdedel av ungdomarna 
anger att de blivit utsatta för hot, stöld, våld, utnyttjande eller att de inte vågar gå ut. Flertalet 
känner sig dock trygga på de platser där de uppehåller sig, pojkarna i större utsträckning än 
flickorna. I skolan och hemmet upplever de allra flesta sig trygga, medan det ibland kan kän-
nas osäkert på nöjesställen, på stan eller på bussen. Att flickor och unga kvinnor känner oro 
för våld i större utsträckning än pojkar och unga män, är belagt i nationell välfärdsstatistik.102  
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6.2.3 Trygghet och hälsa 
Upplevelsen av kränkning har betydelse för trygghet och hälsa. På nationell nivå redovisas att 
flickor i större utsträckning än pojkar och unga män, har blivit bemötta på ett sådant sätt att de 
känt sig kränkta.103 Detta överensstämmer inte med enkätsvaren. Här upplever en tredjedel av 
ungdomarna, såväl flickor som pojkar, sig ha blivit orättvist behandlade och kränkta under det 
senaste halvåret. Framförallt har det skett i kontakt med skolans personal, andra elever eller 
annan privatperson. Det går inte att utifrån resultatet hitta de huvudsakliga orsakerna till att 
ungdomarna blir orättvist behandlade. Några har angett hudfärg, kön eller ålder som skäl till 
att de blivit kränkta, men för den övervägande delen lämnas ingen förklaring. 

De flesta ungdomar tränar regelbundet och tycker att det egna hälsotillståndet är bra. En-
dast en tiondel anger att de är sjuka oftare än andra. Att flickorna har fler hälsorelaterade pro-
blem än pojkarna framgår dock av materialet. Detta är något som även finner stöd i nationell 
statistik.104 Majoriteten flickor känner sig stressade och trötta varje dag eller flera gånger i 
veckan. Många har ofta huvudvärk, ont i magen, och sover dåligt om nätterna. Även många 
pojkar är trötta under dagarna, men andelen som sällan eller aldrig drabbas av övriga besvär 
är betydligt större. Detta förhållande tyder på ett samband mellan könstillhörighet och hälsa. 
Även i Kristianstads- och Värmdöundersökningarna syns sådana tendenser. Nationellt fram-
hålls att växande psykisk ohälsa, inte minst hos flickor, är ett problem för folkhälsan.105 En 
förklaring till att flickorna är särskilt utsatta kan vara att, som beskrivs i Skolverkets rapport 
Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, flickor är mer ambitiösa och framåt än 
pojkarna; de har höga mål, vill ut och resa, utveckla sig själva och göra karriär samtidigt som 
de har traditionellt kvinnliga värderingar och vill ha familj och barn. Pojkarna tar det lugnare 
och mer tillfreds.106  

Matvanorna har betydelse för hälsan. Även om flertalet ungdomar sällan eller aldrig hop-
par över frukost anger ändå en tredjedel av dem att det sker dagligen eller flera gånger i veck-
an. En något större andel äter lika ofta godis. De allra flesta äter snabbmat emellanåt. Huruvi-
da snabbmats- och godisätandet i viss utsträckning kompenserar för utebliven frukost och 
lunch framgår inte av svaren. Inte heller vilken inverkan matvanorna har på den trötthet 
många känner under dagarna. 

Ett annat hälsorelaterat område rör tobak, alkohol och narkotika. Här framträder ett köns-
relaterat samband i fråga om snusning. En tredjedel av pojkarna snusar, betydligt färre flickor. 
Detta förhållande har likheter med nationell statistik, enligt vilken det bland 16-24-åringarna 
är 33% av männen och 11% av kvinnorna som snusar.107 En av fem ungdomar röker någon 
gång i månaden eller oftare. Fyra av fem dricker starkdryck i någon omfattning. Hälften av 
svarande uppger att de dricker så mycket alkohol att de känner sig berusade en gång i måna-
den eller oftare, fler i de högre årskurserna i den lägsta.  Främst får man tag på alkohol genom 
kompisar eller kompisars syskon, från egna föräldrar (med lov) och från annan vuxen. Resul-
taten kan ställas i relation till Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings (CAN) 
riksundersökning 2008. Enligt denna är det bland eleverna i årskurs 2 på gymnasiet, 84% som 
uppger att de någon gång under det senaste året druckit alkoholhaltiga drycker. Bland flickor-
na i årskurs 2 på gymnasiet är det 78% och pojkarna 79% som uppger att de någon gång har 
druckit så mycket alkohol att de har upplevt sig vara berusade.108 Det finns anledning att 
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bergrunda resultaten i förhållande till det nationella mål som berör ungas hälsa. Unga ska ges 
goda förutsättningar för bra fysisk och psykisk hälsa. Av svaren framgår att flickornas hälsa 
generellt sett är sämre än pojkarnas. En betydande del av ungdomarna röker och dricker alko-
hol regelbundet. Det visar sig också att en övervägande del av föräldrarna tillåter sina ung-
domar att dricka alkohol. Många får också alkohol från sina föräldrar. Anmärkningsvärt, med 
beaktande av deras ålder, är att många ungdomar går på restaurang, pub eller bar på sin fritid. 

Bruket av narkotika är inte alls lika utbrett som användningen av alkohol. Drygt var tionde 
tillfrågad har provat på hasch eller marijuana, pojkarna fler gånger än flickorna. Av dem som 
rökt, snusat, druckit sig berusade eller provat narkotika, var de flesta 14-16 år vid första till-
fället. I CANs riksundersökning (2008) uppger 17% av pojkarna och 15% av flickorna i 
årskurs 2 på gymnasiet att de använt narkotika någon gång.109 

 
 
6.2.4 Arbete och framtid 
Ett arbete kan ge ungdomar ökad kontakt med samhället utanför skolans värld och med egen 
inkomst, en ökad självständighet. Mer än en fjärdedel av ungdomarna har extrajobb vid sidan 
av studierna och över hälften sommarjobbade. Det vanligaste sättet att få ett sommarjobb är 
genom någon i den egna familjen, släkten eller annan bekant. En stor del av tillfrågade kan 
tänka sig att starta eget i framtiden. Ungdomar vars föräldrar har eget företag är mer positiva 
till eget ett företag. 

De allra flesta ungdomar ser ljust på framtiden för egen del, endast 15% uppger att de är 
tveksamma eller negativa. Vad gäller framtidsplaner vill en del efter gymnasiet studera vidare 
på högskola i Sverige alternativt börja jobba i Karlskrona eller i dess närhet. Många nära hälf-
ten av ungdomarna, vill dock hellre resa utomlands för rekreation, studier eller arbete. I syn-
nerhet flickorna anger att de vill ut och resa medan pojkar hellre etablerar sig på arbetsmark-
naden när de slutar skolan. Svaren tyder på ett intressant samband mellan kön och resvilja. 
Möjligen speglar detta att pojkar och flickor har olika perspektiv på hur livet kommer att ge-
stalta sig. När förhoppningarna ställs mot mer realistiska förväntningar ser bilden dock annor-
lunda ut. Då är det i huvudsak studier eller arbete som gäller, för såväl flickor som pojkar. 
Önskan att ut och resa, att studera i Sverige och utomlands, uppmärksammas även i Värmdö-
rapporten och kan ses som ett led i ungas identitetsutveckling.  

Nio av tio ungdomar planerar att vidareutbilda sig efter gymnasiet, de flesta vid högskola 
eller universitet. Resultaten pekar på att flickor är mer inriktade mot högre studier än pojkar-
na. Detta är i linje med utvecklingen på nationell nivå enligt vilken en högre andel kvinnor än 
män går vidare till högskolestudier.110 Det framkommer även att ungdomar med högskoleut-
bildade föräldrar i högre grad än andra avser studera vidare på högskola och universitet. För-
äldrars utbildningsnivå är den viktigaste faktorn för social snedrekrytering till högre studier. 
Barn väljer ofta en utbildningsinriktning som ligger nära föräldrarnas utbildning eller yrke.  
Familjen ekonomiska situation och socialklass betyder mindre. En förklaring till detta kan 
vara att välutbildade föräldrar överför ett kulturellt ”kapital” till sina barn, vilket gör det lätta-
re för dem att lyckas i skolan. Föräldrarna har också erfarenhet av utbildningssystemet och 
kan hjälpa sina barn.111 

En stor del av ungdomarna räknar med att flytta från kommunen, något fler flickor än poj-
kar. Två av tre flickor tror att de kommer att de kommer att lämna Karlskrona. Främsta an-
ledningen till att de kan tänka sig att flytta är att de vill prova något nytt eller studera. För 
pojkarna är jobb den enskilt viktigaste orsaken till flytt. I viss mån syns här ett liknande 
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mönster som det ifråga om framtidsplanerna; att pojkarna i högre grad betonar arbete, medan 
flickor ser till studier och nya erfarenheter. Ungdomar med högskoleutbildade föräldrar tror i 
större utsträckning än övriga att de kommer flytta. Helst vill ungdomarna bo utomlands eller i 
en svensk storstad. Det som skulle kunna få utflyttade att återvända till Karlskrona är fram-
förallt närheten till släkt och familj, flick-/pojkvän eller kompisar. Jobb är också ett viktigt 
skäl att komma tillbaka.  
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7. KONKLUSION 
I avsnittet sammanfattas och diskuteras de huvuddrag som framträder i materialet i relation 
till undersökningens mål. Resultaten sätts i relation till de nationella ungdomspolitikiska må-
len och lokala insatser.   
 
Fritid 
Fritiden spelar en stor roll för ungdomars hälsa, livskvalitet och utveckling. Den nationella 
ungdomspolitiken syftar till att skapa goda möjligheter för alla ungdomar att såväl delta i som 
att skapa kultur- och fritidsaktiviteter på egna villkor.112 Att beslutsfattare har kunskap om 
ungas situation är således viktigt för att kunna skapa bra förutsättningar för fritidsaktiviteter.   

I flera avseenden använder Karlskronas ungdomar enligt enkätsvaren sin fritid på likartat 
sätt. Många ägnar sig åt att gå på stan och umgås med kompisar, surfa/chatta på Internet och 
att hjälpa till hemma med hushålls- och trädgårdsarbete. Att idrotta och gå på fest är också 
viktigt. Ofta träffar man sina kompisar hemma. Det syns dock könsrelaterade skillnader i va-
let av mötesplatser. Något generaliserat kan sägas att flickor träffas på café och pojkar utom-
hus och i idrottshallar, något som tyder på att flickor umgås i mindre grupper och pojkar i 
större. I viss mån motsägs detta förhållande av pojkarnas stora intresse för datorspel, men 
även spelandet kan i stor utsträckning betraktas som en gruppaktivitet.  

Idrotten engagerar ett stort antal ungdomar i kommunen och spelar en stor roll i förenings-
livet. Idrottsklubbarna har långt fler medlemmar än andra sammanslutningar. Föreningslivet 
har överhuvudtaget stor betydelse ungdomars identitetsskapande. Genom deltagande ges unga 
möjligheter till lärande och demokratisk delaktighet. De ungdomspolitiska målen pekar också 
på att ungdomars egna initiativ inom föreningslivet bör stödjas och tas tillvara.113 Det är där-
för oroväckande att undersökningen tyder på att många unga känner att de har små möjlighe-
ter att påverka i den förening där de är aktiva.  

Kulturella aktiviteter, frånsett sång och musik, har få utövare. I detta avseende skiljer sig 
Karlskronas ungdomar inte från jämförda kommuner. I den nationella ungdomspolitiken un-
derstryks betydelsen av att ungdomar har möjlighet att delta i det kulturella och konstnärliga 
livet. Att uppmuntra ungdomar till kulturella verksamheter bör därför vara en viktig del i 
kommunens arbete. Ytterligare undersökningar inom området kan ge underlag för att förbättra 
situationen. En anledning till det svaga intresset för kultur, förutom bristande intresse, är må-
hända rent praktisk. De flesta ungdomarna bor inte centralt, utan i villaförort eller i samhälle-
na utanför staden. Där finns i allmänhet tillgång till idrottsanläggningar, medan flertalet akti-
viteter med kulturell anknytning finns centralt. Den som efter skoltid vill utöva eller ta del av 
kultur får då lita till allmänna kommunikationer eller hjälpsamma föräldrar. Avståndet kan 
utgöra ett hinder.  

I kommunens dokument redovisas viktiga mötesplatser som Oden, Porslinan och fritids-
gårdar. Enkätsvaren tyder dock på att en mycket begränsad andel av ungdomarna träffas på 
dessa platser. Ungdomens hus och fritidsgårdarna fyller rimligen en viktig funktion för dem 
som använder dem, men varför är andelen så liten? Är gymnasieungdomarna för gamla för 
fritidsgården och riktar sig andra mötesplatser till en smalare krets med vissa intressen, till 
exempel musik? I överensstämmelse med resultatet i Den goda viljan, visar undersökningen 
visar att unga behöver fler mötesplatser. Hur befintliga mötesplatser kan utvecklas och nya 
tillkomma torde vara en viktig uppgift i det kommunala ungdomsarbetet. Rimligen bör, i dia-
log med ungdomarna, attraktiva mötesplatser för olika intressegrupper, för flickor och pojkar, 
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kunna skapas. Kanske skulle till exempel ett bibliotekscafé kunna attrahera fler ungdomar till 
kulturella aktiviteter? 
 
Skola 
Enligt skollagen ska skolan främja elevernas lärande, förbereda dem att leva och verka i sam-
hället samt att överföra grundläggande demokratiska värden.114 Genom skolan kan ungdomar 
lära sig om delaktighet och inflytande i kommunen. Av undersökningen framgår att ungdo-
marna i stor utsträckning vill vara med och påverka i skolan. Det indikerar att det finns ett in-
tresse för skolmiljön och arbetssituationen. Dock upplever många elever att de vill påverka i 
mycket högre grad än vad de har möjlighet till. Skolan har här förutsättningar att inte bara 
undervisa eleverna om demokrati i teorin, utan även praktiskt. Rimligen känner sig den som 
är demokratiskt skolad och fått möjligheter att påverka i skolans värld bättre rustad att delta i 
politik och samhällsliv i övrigt. Från kommunens sida bör det därför vara viktigt pröva i vil-
ken utsträckning eleverna förbereds för att aktivt kunna delta som medborgare i samhället. 
Hur arbetar man med demokratisk fostran? I vilken omfattning ges ungdomarna möjligheter 
att påverka beslut som berör dem och deras arbetsmiljö? Att tillsammans med eleverna hitta 
vägar att stärka ungdomars delaktighet och inflytande i såväl skolan som i samhället i stort, är 
en viktig uppgift, inte minst mot bakgrund av att studiens resultat tyder på ett svagt intresse 
för politik och parlamentarism. Ska ungdomar motiveras att engagera sig, måste de visas sätt 
och medel att göra det. Också i den nationella ungdomspolitiken betonas att det är viktigt att 
införa och stödja åtgärder som främjar ett aktivt medborgarskap.115 

Ungdomar är i allmänhet nöjda med miljön och förhållandena i skolan. Flertalet ser inga 
problem ifråga till exempel om mobbning, främlingsfientlighet eller sexuella trakasserier. De 
anser att lärare och elever bemöter varandra med respekt och skolan reagerar om någon blir 
kränkt. Trots denna ganska ljusa teckning av skolmiljön, finns det anledning till reflektion. En 
stor del av respondenterna har varit tveksamma när det gäller förhållandena i skolan. Vad får 
dem att tveka? Är det så att man inte upplever mobbning som ett problem så länge man inte är 
utsatt själv? Gynnas flickor och pojkar i olika omfattning? Lupp-enkäten ger inte möjlighet 
att fördjupa frågeställningarna. Med en kvalitativ studie kunde förhållandena i skolan ges en 
bättre belysning. Det är viktigt att bevaka såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön 
och ständigt sträva efter förbättringar. Frågor kring mobbning, kränkande behandling och 
främlingsfientlighet är alltid aktuella.  
 
Politik 
I den nationella ungdomspolitiken formuleras två mål, inriktade mot ungdomars inflytande 
och välfärd. Landets kommuner har att, utifrån egna utgångspunkter, fullfölja dessa mål. Un-
gefär hälften av Sveriges kommuner har någon form av inflytandeforum för unga.116 I vissa 
kommuner, som Kristianstad och Värmdö, finns formell ungdomsrepresentation i form av till 
exempel ungdomsråd, ungdomsting och ungdomssamordnare. I Karlskrona kommun finns 
istället dialog och direkta kontaktvägar mellan ungdomar och tjänstemän/politiker, både 
muntligt och via hemsida. Ungdomsråden ses som ett sätt att lära ungdomarna grunderna i 
parlamentariskt arbete.117 Vad innebär det att ungdomar i Karlskrona inte erbjuds denna möj-
lighet? Kanske är det så att de ungdomar som är intresserade, och som skulle ha medverkat i 
ungdomsråd, ändå engagerar sig i samtal, politiska partier och andra organisationer. Dessut-
om syns intresset för politik inte vara större i jämförda kommuner, där den formella ung-
domsrepresentationen är mer utbyggd. 
                                                 
114 Skollag (1985). Stockholm (SFS:1985:110) 
115 Regeringens proposition 2004/05:2 s 37 
116 Ungdomsstyrelsens skrifter 2008:5 s 80 
117 Sörbom, (2003).  s 9 f 
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I Ungdomsstyrelsens rapport Den goda viljan framhålls hur viktigt det är att klargöra ung-
domarnas roll; är de medborgare eller brukare? Tillfrågas de bara eller får de aktivt bidra? 
Svaren i undersökningen tyder på att många tycker att de har små möjligheter att framföra 
sina åsikter till beslutfattarna. Känslan av att inte kunna påverka kan leda till att enskildas in-
tresse att engagera sig i politiska frågor minskar. Risken att upplevelsen av maktlöshet på sikt 
kan rubba förtroendet för demokratiska institutioner bör inte negligeras. Det är därför vikigt 
att verka för att ungdomar ses som en resurs och ges möjlighet till inflytande i alla delar av 
kommunens verksamhet.  

 En annan intressant aspekt är i vilken utsträckning de unga verkligen använder sig av 
möjligheterna till dialog. Att det enligt enkäten är få som vänder sig till tjänstemän och be-
slutsfattare, tyder på en låg verkningsgrad för de metoder som används. Av allt att döma kän-
ner en stor del av ungdomarna inte till de möjligheter till inflytande och dialog som finns. 
Detta är en brist då den nationella ungdomspolitiken betonar den betydelse ungdomars möj-
ligheter till inflytande och representation har för välfärd och makt.118 Strukturen i Karlskrona, 
med en ungdomspolitisk arbetsgrupp på förvaltningsnivå, och kontaktytorna huvudsakligen 
mellan beslutsfattare och ungdomar på individnivå, understryker betydelsen av att det sker en 
kontinuerlig uppföljning och avstämning av metodernas effektivitet i förhållande till de natio-
nella målen.  

Ungdomarnas syn på politik och inflytande, så som den kommer till uttryck i undersök-
ningen, är komplex. Nära hälften har ett intresse för samhällsfrågor och ännu fler för vad som 
händer i andra länder. Politik intresserar betydligt färre. Vad beror det på? Många pekar på 
värdet av att unga och beslutsfattare möts, men uppger att de själva inte vill delta. Som för-
klaring till att de inte vill vara med och påverka anger en förhållandevis stor andel ungdomar 
att de vet för lite om hur de ska göra. I den nationella ungdomspolitiken framhävs kunskapens 
betydelse som en förutsättning för inflytande.119 Hur kan fler ungdomar lära sig om hur de 
kan påverka? Hur kan de uppmuntras att ta mer aktiv del i det politiska livet? Hur ser deras 
möjligheter till reellt inflytande ut? Att i större omfattning ge ungdomar kunskap om hur den 
kommunala demokratin fungerar och hur de ska kunna påverka är viktigt, men kanske är det 
så att frågor om delaktighet i kommunen egentligen inte bara berör ungdomar utan alla med-
borgare? Sett ur ett sådant, vidare perspektiv, är det väsentligt att alla invånare förstår bety-
delsen av delaktighet som ett sätt att stärka gemenskapen i samhället.  
 
Trygghet och hälsa 
Ungdomars trygghet och hälsa utgör en viktig del av den nationella ungdomspolitiken. Den 
som saknar trygghet eller har hälsoproblem har sannolikt svårare att kunna påverka såväl sin 
egen situation som i större sammanhang. De flesta ungdomar uppger att de oftast känner sig 
trygga på de ställen de befinner sig. Dock känner sig somliga, fler flickor än pojkar, ibland 
mindre trygga på diskotek och nöjesställen, ute på stan samt på buss och tåg. Det är viktigt att 
finna vägar att skapa tryggare allmänna miljöer. Kanske kan man redan tidigt i den fysiska 
planeringen värdera och planera platser med trygghetsfrågorna som en viktig utgångspunkt.  

I den nationella folkhälsopolitiken understryks betydelsen av trygga och goda uppväxt-
villkor för barn och ungdomars hälsa. Det är viktigt, inte bara för ungdomarna själva, utan för 
folkhälsan på lång sikt.120 Undersökningen redovisar att många ungdomar tränar regelbundet 
och är nöjda med sitt hälsotillstånd. Dock syns ett samband mellan kön och ohälsa. Flickor är 
i högre grad än pojkar drabbade av olika besvär; huvudvärk, ont i magen, svårt att somna och 
dålig nattsömn. Att flickor har sämre hälsa än pojkarna stöds även av jämförda undersökning-
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ar och nationella studier.121 Det är dock ur enkätsvaren svårt att dra några entydiga slutsatser 
kring orsaken till skillnaderna mellan flickor och pojkar. En angelägen uppgift är därför att 
undersöka vilka orsakerna är till flickornas dåliga psykosociala hälsa. Hur kan deras hälsa och 
livskvalitet förbättras och stärkas? Det är viktigt att de som möter ungdomar i skola och på 
fritiden är medvetna om att den här typen av hälsoproblem är vanliga och att det finns kun-
skap och beredskap för hur de på bästa sätt ska kunna hjälpa och stötta. 

Även i ett annat hälsorelaterat avseende skiljer sig flickor och pojkar åt, nämligen snus-
ning. Enkäten pekar på att andelen pojkar som dagligen snusar är betydligt större än andelen 
flickor. Däremot är skillnaderna mindre när det gäller rökning och alkohol. Undersökningsre-
sultaten tyder på att en av tre Karlskronaungdomar röker och närmare fyra av fem dricker i 
någon omfattning. Vanor som att röka, dricka och använda narkotika, har betydelse för hälsan 
på både kort och lång sikt. Olyckor och våld sker inte sällan i berusat tillstånd och effekterna 
av långvarigt bruk av alkohol, tobak och narkotika är väl kända.  

Förmodligen är alkoholkonsumtionen svår att kunna påverka lokalt. Information om ska-
deverkningar är viktigt liksom att kommunen kan erbjuda alternativa alkoholfria mötesplat-
ser. Ytterst är det dock tveksamt hur verkningsfulla sådana åtgärder är. Alkohol- och tobaks-
bruk handlar i stor utsträckning om socialt accepterade beteenden och attityder, både bland 
ungdomar och vuxna. Framförallt alkohol är i vårt samhälle sedan långt tillbaka en viktig del 
av människors interaktion.122 För många ungdomar innebär sannolikt att dricka och röka att ta 
ett steg in i vuxenvärlden och distansera sig från barndomen. Ett sätt att bli vuxen. Många 
föräldrar är också tillåtande när det gäller alkohol. Däremot har flertalet ungdomar aldrig an-
vänt narkotika. I förhållande till föräldragenerationen, kan användningen av narkotika snarare 
tolkas som en markering eller ett avståndstagande. Det är en förbjuden aktivitet.  

Att framförallt alkoholkonsumtionen är så utbredd bland ungdomar är bekymmersamt, 
både ur ett folkhälsoperspektiv och utifrån de ungdomspolitiska målen. Det understryker ock-
så vikten av att hitta sätt att möta problematiken och öka kunskapen om ungas drickande. 
Kanske ska man inte endast peka på farorna, utan även försöka visa andra handlingsalternativ, 
att främja öppna samtal om alkohol och hitta andra ”vuxenmarkörer” än alkohol.123 I och med 
att alkoholkonsumtion har en social och kulturell dimension som inte bara berör ungdomar är 
det också väsentligt att lyfta fram alkoholfrågor i allmänhet och inte begränsa diskussionen 
till ungdomars dryckesvanor. 

 
Arbete och framtid 
Många ungdomar uppger i enkäten att de arbetar extra och andelen som eller har haft som-
marjobb är ännu större. Genom eget arbete ökar ungas möjligheter till självständighet och 
förberedelse för yrkeslivet. I den nationella ungdomspolitiken framhålls att unga möjligheter 
till inträde på arbetsmarknaden är en central fråga för ungdomars tillgång till välfärd. Även att 
skolan bör sträva efter att ge eleverna kännedom om arbetslivets villkor betonas.124  

Huvuddelen av de ungdomar som haft sommarjobb har skaffat det genom släktingar eller 
bekanta. Kommunen har sannolikt små möjligheter att erbjuda ungdomar feriejobb i någon 
högre grad, och det är positivt att ungdomar i stor utsträckning själva tar initiativ till att skaffa 
sig ett arbete. Skola och kommun har dock en viktig roll att förbereda eleverna för arbetsliv 
och företagande. Att veta vilka rättigheter och skyldigheter man har som arbetstagare, likaväl 
som villkoren för företag är väsentligt inför inträdet på arbetsmarknaden. Överhuvudtaget kan 
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124 Regeringens proposition 2004/05:2 s 39 



 96

ökad kunskap om företagande och ekonomi, inte minst privatekonomi, ge ungdomar en vär-
defull grund för framtiden. 

Flertalet unga i undersökningen ser positivt på framtiden för egen del. Kanske hör det 
ungdomen till. Man delar förhoppningar och drömmar. Trots det kommer skillnader i dagen 
mellan olika grupper när de tillfrågas om framtiden och utbildningsplaner. En stor del av 
ungdomarna förbereder sig för högre studier, men flickorna i större omfattning än pojkarna. 
En relativt stor andel av dem prioriterar istället arbete. Förmodligen speglar detta förhållande 
enskildas olika intressen och förväntningar från omgivning och föräldrar, men kanske även en 
medvetenhet om kvinnors situation på arbetsmarknaden. Män har generellt sett högre lön än 
kvinnor.125 Flickorna har i enkäten angett lika lön för lika arbete som viktigt att satsa på i 
samhället. Hög utbildning kan öka förutsättningarna att närma sig männen lönemässigt liksom 
möjligheterna till oberoende. Kanske är det också så att pojkarna, i högre grad än flickorna, 
känner en större trygghet i att ändå kunna skaffa sig jobb, inkomst och önskad position i sam-
hället. På sätt och vis återspeglas detta även i ungdomarnas flyttplaner. Såväl flickor som poj-
kar vill flytta, dock är andelen flickor större. Många vill ut och resa, uppleva något nytt. Den-
na önskan är sannolikt en viktig del i identitetsskapande och frigörelse från det invanda och 
välbekanta. Till synes känner sig en större del av pojkarna mer lokalt ”förankrade” än flickor-
na i detta avseende. Undersökningen tyder också på att det finns skillnader i utbildningsplaner 
mellan ungdomar med högskoleutbildade föräldrar och dem vars föräldrar enbart har grund-
skola eller gymnasium som högsta utbildning. Ungdomarna med ”högskoleföräldrar” är mer 
flyttbenägna och planerar för högre utbildning i högre grad än övriga. Skillnaderna mellan 
olika grupper beroende på kön och föräldrars utbildningsbakgrund är inte unika för Karlskro-
na, utan liknande tendenser finns nationellt. Att flickor generellt sett framstår som mer studie- 
och flyttmotiverade än pojkar, och att samma förhållande indikeras mellan ungdomar med 
högskoleutbildade föräldrar och andra, kan bottna i olika förutsättningar socialt, ekonomiskt 
och kulturellt. Förmodligen är det svårt att påverka dessa omständigheter på kommunal nivå, 
men det är väsentligt att det finns kunskap om situationen och att elever som saknar studietra-
ditioner uppmuntras till lärande och vidare utbildning. 

Många ungdomar anger att de efter gymnasiet vill lämna kommunen. Det behöver inte 
uppfattas som negativt och något som måste förebyggas. I grunden är många ungas nyfiken-
het på omvärlden och andra miljöer något positivt, en vilja att skaffa sig nya erfarenheter och 
kunskap. Utmaningen för kommunen ligger i att vara en attraktiv bostadsort som kan locka 
till sig invånare, både nyinflyttare och de som vänder åter. Närheten till släkt och vänner an-
ges i undersökning som en viktig anledning att man kan tänka sig att flytta tillbaka till kom-
munen. Svaren antyder att många kan tänka sig att komma tillbaka när det blir dags att bilda 
familj. Att kommunen då kan erbjuda bra skolor och fritidsmöjligheter, en trygg och säker 
miljö och goda uppväxtförhållanden för barn och ungdomar är sannolikt av största vikt.  
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8. SOCIOLOGISKT PERSPEKTIV 
Undersökningen pekar på att det är mycket som förenar ungdomar i Karlskrona. Det finns 
likheter i bland annat bakgrund, boende och familjemönster. De skillnader som framträder i 
resultaten, följer ofta tendenser och utvecklingsriktningar som finns på nationell nivå och i 
jämförda kommuner. På det hela taget verkar de unga i Karlskrona vara typiska svenska ung-
domar. Kanske är detta en chimär. Jag har trots allt, inom de ramar som funnits i tid och om-
fattning, i huvudsak undersökt materialet ur ett översiktligt perspektiv. Det finns många ytter-
ligare frågor att ställa och söka svar på. Bearbetning med utgångspunkt i andra variabler än de 
jag använt kan ge ny kunskap om ungdomarnas livsvillkor. Fördjupande kvalitativa studier 
kan ta avstamp i materialet och mer ingående belysa delar av det. I sammanhanget kan man 
även reflektera över enkäten i sig. Kanske är utformningen av enkät och frågor en del av an-
ledningen till att gruppen uppfattas som så homogen; som man ropar får man svar. Skulle en 
annan bild ha framträtt om frågor ställts på annat sätt? Om flera svarsalternativ hade funnits?  

Jag har genom en induktiv ansats försökt nå förbi enbart kvantitativa data och hitta sam-
band och mönster som kan ytterligare bidra till kunskap om ungdomarnas situation. Frågan 
om inflytande är därför intressant även ur ett sociologiskt perspektiv. Undersökningens resul-
tat illustrerar maktförhållanden inom flera områden. I olika utsträckning upplever sig ungdo-
marna ha svårigheter att påverka. Enligt enkäten uppger exempelvis en stor andel av eleverna 
att de vill vara med och bestämma i skolan, men betydligt färre anser att de får påverka sko-
lans miljö och arbete. Många är tveksamma till om skolan agerar vid mobbning eller om en 
elev kränks av en lärare. En stor andel har känt sig orättvist behandlade, ofta av skolans per-
sonal. Över hälften av de tillfrågade anser att de har små möjligheter att föra fram sina åsikter 
till dem som styr i kommunen. Ännu fler vet inte vart de ska vända sig.  

Sammantaget framträder ur enkätresultatet en bild av att ungdomar har en underordnad 
position ifråga om makt och inflytande. Varför är det så? Kanske ligger en del av förklaringen 
i att de kan sägas befinna sig i ett ”pre-adult limbo”, ett övergångstillstånd. De har i flera av-
seenden lämnat barndomen, och står på tröskeln till vuxenvärlden, men är ännu inte fullvärdi-
ga. I mångt och mycket utgör skolan fortfarande ramen inom vilken en stor del av livet kret-
sar. Ungdomarnas roll är alltjämt elevens och de har att rätta sig efter skolans auktoriteter. De 
är i skolan för att inhämta kunskap som en förberedelse inför studier och arbetsliv. Förutsätt-
ningarna är i hög grad givna. Skolan kan ses som en plats för disciplinering där rådande nor-
mer initialiseras hos individen. All form av förmedling av kunskap leder i sig till en maktrela-
tion, som den mellan lärare och elev.126  

Även förhållandet till samhället utanför skolan präglas av att gymnasieungdomarna ännu 
inte har fulla medborgerliga rättigheter och skyldigheter. De kan straffas för brott, men saknar 
innan 18-årsdagen viktiga vuxenmarkörer som rösträtt och möjlighet att ta körkort. Alkohol 
får de inte handla på systembolaget förrän de fyllt 20 år. Den sena tonårstiden kännetecknas 
på så sätt av att inte längre vara barn, men inte heller vuxen. Kanske speglar detta såväl ung-
domarnas som beslutsfattarnas inställning till möjligheterna att påverka. Delaktighet bygger i 
vårt parlamentariska system i stor utsträckning på att medborgare genom allmänna val och 
engagemang i politiska partier uttalar sin vilja. Då flertalet gymnasieungdomar inte har röst-
rätt står de utanför de demokratiska församlingarna, och saknar som grupp reellt inflytande. 
Deras synpunkter och åsikter kan inom sådana gränser främst bli rådgivande för de styrande. 
Samtidigt tyder svaren på att många ungdomar inte strävar efter inflytande. Intresset för att 
engagera sig politiskt är svagt. Underordningen är något man inte reflekterar djupare över om 
man inte möter den konkret genom till exempel orättvis behandling. Man känner begräns-

                                                 
126 Foucault, Michel (2003). Övervakning och straff, Arkiv förlag:Lund s 33 
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ningarna och agerar inom dem. Att komma vidare, att bli vuxen och självständig förefaller ha 
större betydelse för ungdomarna än att försöka rubba maktförhållanden.  

Under gymnasietiden pågår sökandet efter identitet, att hitta sin plats. Skolan har en viktig 
roll i denna process. Att ungdomarnas kunskaper fortlöpande prövas och bedöms kan ses som 
ett uttryck för den disciplinerande makten. Eleverna övervakas och sorteras, belönas och be-
straffas. 127 Belöning och straff ska kanske inte tolkas alltför bokstavligt, men i överförd bety-
delse belönas de som ”följer reglerna” och presterar väl med bra betyg och goda utbildnings- 
och arbetsmöjligheter medan andra och inte ges sådana förutsättningar. Agnarna sållas från 
vetet. Det är dock rimligt att anta att även andra faktorer, som familjesituation, ekonomiska 
förutsättningar, sociala och kulturella förväntningar har betydelse för den enskildes val och 
identitetsskapande. Ett exempel på detta är att de som har föräldrar med högskoleutbildning, i 
högre grad än andra, själva är inriktade på att studera vidare vid högskola och universitet. 
Högre studier ses sannolikt som en självklarhet och föräldrarna har goda möjligheter att kun-
na ge stöd. På motsvarande sätt tyder undersökningens resultat på att de vars föräldrar har 
eget företag, själva kan tänka sig att starta eget i större utsträckning än andra.  

Skola och familj är viktiga för ungdomarna, men förmodligen är fritidsaktiviteter och rela-
tioner till vänner av minst lika stor betydelse. De utgör väsentliga delar i ungdomarnas liv. I 
val av fritidsaktiviteter och kamrater definieras individen i förhållande till omgivningen. Är 
man idrottare eller bokmal? I fritidsaktiviteterna antyds att flickor och pojkar i viss mån lever 
i parallella världar. Gemensamt är att många idrottar, går ut, går på fest och umgås, men det 
finns påtagliga skillnader. Det är få flickor som spelar dataspel eller mekar med bilar och poj-
kar målar, syr, tränar dans eller spelar teater endast i liten omfattning. Flickorna träffas hem-
ma och på café mer än pojkarna. Intrycket blir att vissa aktiviteter nästan är ”enkönade”. 
Även i utbildningsval syns könsrelaterade skillnader. Flickorna väljer program som barn- och 
fritid, omvårdnad och samhällsvetenskap. De är generellt sett mer inriktade mot fortsatta stu-
dier än pojkarna, av vilka många går på el-, bygg- och fordonsprogrammen. Kanske bottnar 
flickornas sämre hälsotillstånd med stress och huvudvärk, i att många har höga ambitioner när 
det gäller utbildning och karriär men samtidigt ska inrätta sig efter den traditionella kvinno-
rollen? Pojkarna kanske vilar tryggare i sin roll med arbete och utbildning. Sammantaget ty-
der resultaten inom skola och fritid på att förhärskande könsmönster består. Mot denna bak-
grund är det viktigt att fråga sig hur fritidsaktiviteter och utbildningsval formar ungdomarna. 
Upprätthålls gamla roller och värderingar? Vandrar de bara vidare i tidigare generationers fot-
spår, eller tillför de nya innebörder?   

Med perspektivet på gymnasietiden som ett övergångstillstånd, en lång passagerit, är av-
slutningen en självklar kulm på prövotiden. En omvälvande period i en ung människas liv har 
passerat. Kanske kan gymnasieexamen sägas ha ersatt konfirmationen i det gamla bondesam-
hället som vattendelare mellan tiden som barn och vuxen. Denna studies övergripande syfte är 
att belysa hur gymnasieungdomar i åldern 16-18 år i Karlskrona kommun upplever sina livs-
villkor. Den bild som framträder är inte entydig. Gruppen är som tidigare nämnts, på många 
sätt homogen, men resultatet av undersökningen visar att ungdomstiden kan gestalta sig på 
olika sätt beroende på till exempel kön. Genom diagrammet nedan skisseras och sammanfat-
tas något av det som är utmärkande för hur ungdomarna upplever sin situation.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
127 Foucault, (2003) 193 
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Diagram 9:1  Sammanfattning av ungdomars situation. 
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Två övergripande mål har slagits fast för den nationella ungdomspolitiken; att ungdomar 

ska har verklig tillgång till välfärd och att ungdomar ska ha verklig tillgång till makt. Under-
sökningens resultat tyder på att det finns ungdomar som saknar sådan tillgång. I stort är 
många nöjda med skola och fritidsmöjligheter, men svaren tyder på att det finns hälsoproblem 
och brister ifråga om inflytande och delaktighet. Grundläggande måste vara att ge unga med-
borgare kunskap om hur de kan påverka i frågor som berör dem och samhället i helhet. Att de 
får göra sin röst hörd i det offentliga samtalet och att deras synpunkter beaktas, är av betydel-
se, inte bara för individen utan för demokratin överhuvudtaget. 

Det är min förhoppning att detta arbete kan bidra till kunskap om hur unga människor i 
Karlskrona upplever sin livssituation, vara till nytta i såväl strävan att utveckla den kommuna-
la ungdomspolitiken som i uppföljning av de nationella ungdomspolitiska målen samt fungera 
som utgångspunkt för ytterligare studier inom området. 
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