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Förord
Denna skrift vänder sig till dig som ska genomföra Lupp – Lokal  

uppföljning av ungdomspolitiken, eller till dig som redan har genomfört den 

och nu funderar på hur du ska gå från resultat till handling.

Frågorna i Lupp spänner över många områden vilket gör att resultatet kan 

vara användbart inom olika sektorer och verksamhetsområden.

Vi som fått äran att göra denna skrift har gjort det med syftet att dels 

samla de kunskaper som växt fram i arbetet med Lupp i Kalmar län, dels 

att skapa en produkt som kan tipsa nya och gamla Luppare hur man kan 

gå från resultat till handling. 

Vårt mål är att de kunskaper som unga ger oss genom Luppen tas tillvara 

och lägger grund för en lokal ungdomspolitik som ger alla unga en god 

uppväxt i sin kommun.

För att kunna skapa stolta unga behöver vi stolta och kunniga vuxna först! 

Jytte Rüdiger



Det får inte stanna i skolans värld, det var inte 
därför vi gjorde Lupp. 

Det ska generera samhällsutveckling utifrån frågan, vad vill vi 
se för kommun om fem år? Inte bara fokusera på de problem 
vi ser idag, utan också ta tillvara på de möjligheter som finns 

som kan göra att vi utvecklar kommunen.  
Luppen visar vägen på vilket håll vi ska...  

Tommy Persson, kommunsekreterare Emmaboda.“

fritidsledare rektor skolchef kommunchef 

mattelärare samhällslärare näringslivsutvecklare 

socialkontoret vd gatuchef räddningstjänst 

samhällsförening idrottsklubben kulturskola 

vårdcentralen högskolecentrum 
ungdomsmottagning bostadsbolag gatukontor 

bildlärare arbetsförmedling bank komvux 

kommunalråd utbildningschef 

...alla har användning av Lupp
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Ungdomsstyrelsen har utvecklat enkätverktyget Lupp, lokal uppföljning av ungdoms-
politiken. Det är ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt 
och utifrån det utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan 
olika sektorer. Lupp handlar om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, 
situationen i skolan och vilka framtidsplaner unga i kommunen har.

Många regioner i Sverige står inför utmaningar i samband med generationsväxling på 
arbetsmarknaden och ungas flytt till storstäder. LUPP-undersökningen är ett viktigt 
verktyg för att hantera dessa utmaningar. Därför har vi tagit fram ”Från Lupp till 
handling”. Det är en handbok i hur du från steg-till-steg kan gå tillväga för att genom-
föra en Lupp-undersökning i din egen kommun. Vi delar med oss av våra erfarenheter 
och hoppas att det kan bidra till ökad kunskap och utveckling i ditt arbete.

Bakom manualen står kommunerna, Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd och 
Regionförbundet i Kalmar län. Under fem års tid har vi jobbat aktivt med ungdoms-
frågor. Samarbetet är både kommun- och sektorsövergripande. Det har skapat 
mervärde i form av erfarenhetsutbyten, utbyte av nya idéer, metodutveckling och nya 
kontaktvägar. Som ett resultat av vår långa erfarenhet har vi utsetts till pilotregion 
inom den nationella ungdomspolitiken av Ungdomsstyrelsen. 

Tommy Persson
Barbro Knutsson
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Susanne Svenson
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1998 fick Ungdomsstyrelsen ett uppdrag av regeringen att ”utveckla metoder för  
uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken”. De lokala enkätstudierna (Lupp) 
var ett av flera verktyg som togs fram. 

Lokal uppföljning av ungdomspolitik (Lupp) är en verktyg som kommuner kan 
använda sig av för att värdera och utveckla sitt ungdomsarbete. Luppen handlar om 
hur ungas uppfattar sina uppväxtvillkor nedbrutet på en mängd områden. Luppen är 
anpassad för åldersgruppen 13 till 25 år och berör därigenom några viktiga livsfaser 
såsom barn på randen av ett ungdomsliv och redan etablerade vuxna i arbete, boende 
och familjeliv. Luppen ger även Ungdomsstyrelsen en bild av hur det ser ut i landet 
och ger dem statistik om unga och ungdomspolitiken. 

Enkäten finns både i elektronisk form och på papper. Den elektroniska enkäten 
där ungdomarna fyller i svaren via internet är den mest använda. Svaren sparas 
automatiskt i en databas hos Ungdomsstyrelsen. Enkäten innehåller ungefär 80 frågor 

och tar mellan en halvtimme och en timme 
att fylla i. Många kommuner väljer att be 
ungdomarna att svara på frågorna i skolan. 
Undersökningen är anpassad för tre olika 
åldersgrupper:, skolår 7–9,  gymnasiet 
och unga vuxna 19–25 år.

När ungdomarna har svarat på enkäten är 
det dags för kommunen att skriva en rapport 
om resultatet. Ungdomsstyrelsen erbjuder ett 
kostnadsfritt analysprogram på webben med 
några enkla funktioner där kommunerna kan 
analysera svaren. Med hjälp av programmet 

går det också att göra jämförelser mellan olika orter. Alternativet är att anlita en 
forskare eller konsult som gör en mer avancerad analys. 

Vad är Lupp?

Enkätens delar
 � fritid
 � skola
 � politik, samhälle 
och inflytande

 � trygghet
 � hälsa
 � arbete
 � framtid
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Tre områden är särskilt viktiga för att Lupp ska ha effekt för en kommuns 
utvecklingsarbete. 

 � Lokal och nationell ungdomspolitik. Alla satsningar för unga i en kommun 
ska ses som en del av en lokal ungdomspolitik. Vårt intryck är att kommuner 
ofta betraktar insatser i dess delar, snarare är som en helhet, dvs. satsningar inom 
skolområdet, fritidssektorn, i arbetslivet etc. för sig. Utmaningen består i att 
skapa samsyn inom kommunen rörande ungdomssatsningar och länka dessa till 
nationell ungdomspolitik. 

 � Lokal förankring. Kommunalt åtagande inom ungdomssektorn handlar om 
boendefrågor, upplevelse av grundskolan, relation till sociala myndigheter, 
koppling till arbetsmarknaden, hälsa och syn på egna framtidsmöjligheter etc. 
Dessa områden omfattar olika ansvarsområden inom en kommun. För att Lupp 
ska ha betydelse bör därför uppföljningen av den lokala ungdomspolitiken vara 
väl förankrad i alla kommunala nämnder. 

 � Målsättning, vision och uthållighet. Frågan varför man i en kommun 
genomför Lupp är central. Skilda nämnder kan självfallet ha olika målsättningar. 
För en samlad insats är det viktigt att olika aktiviteter kopplas samman till en 
gemensam målformulering om vad man vill uppnå. Genom detta får analysen 
och praktiskt arbete en riktning vilket gör det enklare för tjänstemän, politiker 
och unga att formulera åtgärder. Här är det särskilt viktigt att ha ett perspektiv på 
framtiden och resa frågan om de insatser som görs har betydelse. Rekommenderat 
är att man genomför Lupp fler gånger vilket ger en kommun möjlighet att 
utvärdera insatser i relation till effekter inom t.ex. skolområdet. 

Utöver detta är Lupp även ett bra verktyg för näringsliv och föreningsliv. Hur unga 
upplever olika bostadsmiljöer i kommunen och om de kan tänka sig att bo kvar 
ger t.ex. bostadsbolag viktig kunskap för att planera en framtida bostadsmarknad. 
Föreningslivet kan också ha nytta av Luppen. Till exempel kan studieförbund erbjuda 
arenor och verksamheter baserat på ungas faktiska intressen och vanor snarare än att 
utgå från egna föreställningar och gamla vanor. 

Förutsättningar för Lupp
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Sektorsövergripande ungdomspolitik –  
en politik för unga.

Ytterst är ungdomspolitiken en viljeyttring där målet är att alla unga har rätt till 
välfärd och inflytande. Det handlar därför inte bara om att göra unga delaktiga i olika 
sammanhang genom t.ex. elev- eller ungdomsråd, utan om ungas uppväxtvillkor i 
stort. Det är kommunerna som beslutar om Lupp ska genomföras och vem som ska ta 
tillvara på resultatet. 

Det är bra om man tänker sig en bred förankring bakom Luppinsatsen än endast 
fritids- och kulturförvaltningarna. Tanken med en tvärsektoriell ungdomspolitik är 
att skapa samsyn mellan kommunala förvaltningar och andra samhällssektorer kring 
ungas livsvillkor och hur man arbetar för en långsiktig tillväxt i kommunen.

Vår uppfattning är att det saknas ett tydligt uppdrag, samsyn och samverkan kring 
ungdomsfrågorna i många kommuner. 

Uppdrag
Många kommuner genomför Lupp utan att egentligen veta varför. Enskilda förvalt-
ningar har visserligen sina respektive uppfattningar om vad som är viktigt att satsa på, 
men det förefaller samtidigt vara så att det sett från kommunens horisont, inte finns 
någon enhetlig målsättning med den lokala ungdomspolitiken. Härigenom föregås 
processen då den kommer att rikta in sig på samverkan snarare än vad det är man ska 
samverka kring.

Samsyn
Låt säga att det finns tre sektorer i en kommun; näring, ideell och offentlig. Om det 
bara är en sektor t ex den offentliga som skapar vision och viljeyttringen för en kom-
muns tillväxt, då har vi två sektorer som inte delar denna vision och heller inte arbetar 
i enlighet med att nå målen. Här är det viktigt att skapa förutsättningar för visionen 
och i det ett delat ansvar för ens olika roller och kompetenser i utvecklingsprocessen. 
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Samverkan 
Syftet med samverkan är att från idé till beslut öka inflytande och delaktighet där fler 
ges möjligheter till information och medskapande. Målet är att involvera fler aktörer 
i det ungdomspolitiska arbetet. Här avses kommunen, näringslivet samt den ideella 
sektorn. 

Till exempel kan man genom Luppanalysen se att unga inte trivs i ett visst bostads-
område. De uppger att de känner sig otrygga på kvällen och har inte några drömmar 
om att bo kvar i området när de själva får bestämma var de ska bo. I detta scenario 
skulle samverkan kunna se ut enligt följande: näring (bostadsbolag) offentlig (tekniska 
kontoret) samt ideella (hyresgästföreningen) kunna se ut enligt följande: Hyresgäst-
föreningen kan genomföra en fördjupad undersökning om boendefrågor där fokus 
är ungas uppfattning. Bostadsbolaget tar del av denna undersökning och föreslår 
åtgärder som behövs för att skapa bättre trivsel och trygghet med ett perspektiv på 
att dagens unga är deras framtida kunder. Tekniska kontoret utformar gatubelysning, 
planteringar och annat som kan göra att det känns tryggt att vara ute. 

näringsliv
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arbetsmarknad
generationsväxling

skola
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normer
värderingar
trygghet

Kunskap: identifikation av centrala områden
SWOT - konsekvensanalys

Handling

Handling

process och resultat

2025VISION             MÅLSÄTTNING
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Olika kommuner – skilda utmaningar 

Idag finns det 290 kommuner i Sverige. Störst är Stockholm, Göteborg och Malmö 
och minst är Bjurholm, Sorsele och Dorotea. De tre största är regionala och natio-
nella, och till och med internationella centrumbildningar med en positiv befolknings-
utveckling, varierat utbud av offentlig och kommersiell service samt god tillgång 
på såväl utbildnings- som arbetsmöjligheter för unga och vuxna. De tre minsta är 
beskaffade med ett minskande befolkningsunderlag och har problem att erbjuda 
ungas möjligheter till studier, arbete och boende på hemorten. 

De positiva sidorna med litenheten glöms ofta bort. Till exempel är det närmare 
mellan beslutsfattare och unga i en småkommun, de sociala nätverken är mångsidiga 
och består av unga och äldre och storstadsproblem (boendesegregation, gängbildning, 
kriminella nätverk.) är inte lika aktuella i Sorsele jämfört med i Stockholm.

Villkoren och utmaningarna ser följaktligen olika ut för dessa kommuner. För 
storstäderna handlar det om att skapa miljöer och möjligheter för alla oavsett vilken 
bakgrund man har och att erkänna mångfald (etnicitet, genus och social klass) som 
en resurs snarare än som ett problem. För mindre kommuner handlar det om att 
behålla sina unga och att skapa meningsfulla möjligheter för unga så att de kan leva 
ett bra liv i sin hemmiljö. En storstadsproblematik är inte överförbar förhållanden i 
en utflyttningskommun i Norrlands inland. Icke desto mindre omfattar den nationella 
ungdomspolitiken båda dessa miljöer. På olika sätt och med skilda förutsättningar.

Det är viktig att jämföra den egna kommunens resultat med resultatet från andra 
kommuner. Via ungdomsstyrelsen kan man ladda ner enskilda kommuners analyser 
vilka är en viktig referensbas för den egna kommunen. Det finns även exempel på att 
regioner har genomfört Luppanalyser. Till exempel har region Dalarna och Kalmar 
region tagit ett helhetsgrepp. Jämförbarheten mellan kommuner i en och samma 
region är stor i och med att data samlades in samtidigt.

Övergripande för kommunernas framtidsbilder, oavsett om det är frågan om stora 
eller små kommuner, är frågan om tillväxt. Förr handlade det om befintlig ekonomisk 
tillväxt medan det idag är fokus på förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Det kan 
dock vara bra att bredda begreppet tillväxt till att också handla om sociala, kulturella 
och demografiska frågor. Ett samhälles vision handlar ofta om att skapa förutsättnin-
gar för barn och ungas framtida liv i lokalsamhället och att det på sikt leder till att 
man klarar av generationsväxlingar inom privat näringsliv och offentlig verksamhet. 
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Befolkning i balans

Ett bra samhälle kännetecknas av en befolkning i balans. Till exempel bör det finnas 
tillräckligt med unga som gör att det kan uppstå gemensam utveckling och närhet 
inom gruppen. Det ska också finnas vuxna och äldre som representerar kontinuitet 
och stabilitet i samhället. Det ska också finnas mötesplatser där unga och vuxna kan 
mötas utbyta erfarenheter och tillsammans skapa en gemensam framtid. Ett bra sam-
hälle präglas också av en jämn och balanserad fördelning av kvinnor och män, män-
niskor med olika religiös och enisk bakgrund, yrkesutbildade och teoretiskt skolade, 
anställda och egenföretagare samt sport- och konstutövare. Själva poängen med en 
befolkning i balans är att mångfald i ett samhälle är mer berikande än enfald. 

Till exempel är frågan om framtida arbetsmarknad något som politiker och andra 
beslutsfattare är särskilt intresserade av. Om den lokala arbetskraften präglas av mång-
fald är möjligheterna rimligtvis större att möta ett framtida behov jämfört med om 
alla har samma yrkesbakgrund. En befolkning i balans innebär därför långsiktighet 
och beredskap, inte minst för att möta framtida utmaningar och möjligheter inom 
arbetslivet. På sikt leder det till att nuvarande och framtida skatteintäkter möjliggör en 
bra nivå på offentlig service (skola, vård och omsorg, fritid och kultur). För individer 
och grupper handlar en befolkning i balans om tillgång till sociala nätverk av vuxna 
som ger möjligheter till personlig utveckling och förutsättningar för delaktighet och 
inflytande.

Av detta följer att kommuner som idag upplever en negativ befolkningsutveckling 
successivt tappar basen för den lokala välfärden. Kommunen framstår som  
ointressant för unga barnfamiljer i och med brister i barnomsorg, skola och fritids-
aktiviteter vilket förstärker den negativa utvecklingen. En stark inflyttning leder till 
andra utmaningar. Då kan det handla om bostadsbrist med risk för boendesegrega-
tion, höga kommunala utgifter för skol- och barnomsorg samt ökad risk för  
”storstadsproblem” såsom gängrelaterad brottslighet. 

Särskilt viktiga åldrar är 19 – 24 samt 25 – 29 och om utveckling här är balanserad 
sett till kön. Även relationen unga/äldre är viktig att uppmärksamma inte minst mot 
bakgrund av framtida satsningar på barn- och/eller äldreomsorg. Bland de yngre 
(19-24 år) finner man de som flyttar för utbildning och arbete. Bland de lite äldre unga 
(25-29 år) finner man de som söker sig en plats att bo på (följaktligen är de potentiella 
inflyttare till en kommun). De har färdigställt sin utbildning och flyttar för arbete 
och en bra miljö för sin familj. Val av boendeort representerar därför ett ett val för 
framtiden. Här blir frågor som tillgång till arbetsliv, en bra skola för sina barn och 
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möjligheter för egen eller partners arbets- och fritidspendling, tillgång till kommersi-
ell och offentligt utbud av service och tjänster centrala dimensioner att ta fasta på.

Om 80 procent av 17-åringarna i en kommun tror att de kommer flytta från kom-
munen för att utbilda sig, få tillgång till ett arbete eller fritidsutbud som kräver en 
viss storleksnivå kan man på goda grunder anta att de faktiskt kommer att flytta efter 
avslutat gymnasium. Inom ramen för Luppanalysen handlar det om ungas flyttnings-
benägenhet, framtida utbildnings- och arbetsinriktning, upplevelse av tillgång på en 
varierad fritid för flickor och pojkar och upplevelse av att vara förhindrad att göra vad 
man vill på grund av kön. 

Genom olika databaser får man kunskap om befolkningsutveckling över tid, balans 
mellan yngre och äldre, fördelning kvinnor och män (genom SCB befolknings-
register), utbildningsnivåer (genom SCB utbildning), kommunens skolsatsningar i  
jämförelse med andra kommuner och resultatutfall för enskilda skolor (genom 
Skolverket SIRIS), arbetspendling (genom Tillväxtverket FA-regioner). 

Ungas uppfattningar om möjligheterna lokalt är starkt kopplade till hur det faktiskt 
ser ut i kommunen. Värderingar som 17-åringar bär på etableras tidigt, kanske 
redan under mellanstadiet och som senast under högstadiet, och speglar lokala 
förutsättningar inom dessa centrala områden. Ungas värderingar är länkade till lokala 
fakta, föräldrars påverkan, kamraters uppfattningar, närstående vuxnas värdering av 
livsmöjligheter och de samtal som förs mellan lärare och elever i skolan.

Kombination av Luppdata och offentliga register ger kommunen ett framtid att 
planera inför. Uppfattningen att man kommer att flytta kan ställas i relation till 
faktiskt utflyttande. Slutsatsen av korsanalysen är att ungas uppfattningar som 14 
eller 17 åringar väl svarar mot faktiskt beteende senare i livet. Genom Luppdata får 
kommunen således en indikation på i vilken utsträckning man har att hantera balans/ 
obalans i lokalsamhället under en kommande 10–15 års period.
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Socialt kapital – horisontala och vertikala relationer
Statsvetaren Robert D. Putnam formulerade i “Den fungerande demokratin” (1993)  
tesen att samhällen som bygger på medborgardelaktighet (horisontala nätverk) är 
mer motståndskraftiga än samhällen som är uppbyggda på maktrelationer (vertikala 
nätverk). 

Horisontala nätverk bygger på ömsesidigt förtroende mellan människor och är 
grundförutsättning för handlande i föreningar, klubbar eller andra organisationer. 
Tillsammans skapar de horisontella nätverken en individs sociala kapital, det vill säga 
tillgångar genom kontakter och sociala relationer som individen kan använda för sitt 
eget bästa. Vertikala relationer definieras i motsats till de horisontala som beroende-
relationer till en eller ett fåtal stora aktörer (företag eller offentlig). Människor är 
beroende av att endera kommunen eller ett företag förser dem med möjligheter i form 
av en anställning, ett bidrag eller andra slags lösningar på upplevda problem.  
Människan förväntar sig att någon annan ska lösa problemen.

För ungas upplevelse av delaktighet utgör de horisontala nätverken särskilt viktiga  
delar. Här handlar det om tillgång till kontakter som kan förmedla arbetstillfällen 
(sommarjobb eller extraarbete under terminerna), ett föreningsliv som är inklderande 
och vuxenkontakter som kan förmedla jobb och bostäder till de unga vuxna. Utan 
tillgång till detta blir den enskilda individen beroende av olika (vertikala) stödstruk-
turer, t.ex. arbetsförmedling, skolans SYV eller det kommunala bostadsbolaget. 

Indikatorer på ungas horisontala eller vertikala beroende kan studeras genom Lupp 
genom särskilt fokus på fritidsaktiviteter, föreningsdelaktighet, kontakter med vuxna, 
politiker och så vidare. Tillgång till registerdata ger kunskap om vilka föreningar 
som är aktiva (kommunen), enskilda studieförbunds insatser samt befolkningens 
föreningsdelaktighet i relation till socioekonomiska faktorer (SCB LNU data). Till-
sammans ger dessa perspektiv på ungas föreningsdelaktighet i kommunen. 



För oss var Trondmans konstruktion av sfärer ett sätt att 
göra Luppmaterialet användarvänligt, att gå från statistiken 
och analysen till praktiskt förändringsarbete för att därefter 

följa upp med analys igen.

“

Charlotte Gustafsson Alidzanovic 
Regionförbundet i Kalmar län
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Ungdomspolitik i ett regionalt 
perspektiv

På uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län genomfördes 2009 en gemensam Lupp-
studie i länet. Därigenom skapades en modell bestående av fem sfärer som grund för 
en beskrivning och bedömning av ungas upplevelser av sina livsvillkor på läns- och 
kommunnivå (Trondman 2010). De fem sfärerna består av tillitens sfär, erkännandets 
sfär, skolans sfär, fritidens sfär och delaktighetens sfär. Sfärerna hänger självklart 
ihop med varandra och det går inte att säga att en sfär är viktigare än den andra. 
Samtidigt har de ett egenvärde genom att sätta fokus på viktiga områden i en ung 
människas liv. 

Tillit: handlar om trygghet hemma, 
där man bor, i skolan, på fritiden och i 
kollektivtrafiken.

Erkännande: handlar om omsorg, 
likabehandling och ungas upplevelse av 
gemenskap. 

Skola: handlar om skolklimat, kun-
skapsutveckling, relationer, omsorg och 
ansvarstagande och studievägeldning. 

Fritid: handlar om lokalt fritidsutbud, 
fysiskt aktivitet, balans mellan tid för 
återhämtning och fritidsaktivitet. 

Delaktighet: handlar om delaktighet 
och möjligheter till påverkan i skola, på 
fritiden och i kommunen som politisk 
och beslutsfattande organisation.. 

Sfärerna är ett exempel på hur man översiktligt kan jobba med Luppmaterialet 
på en regional nivå och hur man kan skapa en tolkningsram för sin analys. Skilda 
kommuner och regioner kan naturligtvis göra egna modeller utifrån sina speciella 
utmaningar. Enskilda kommuner kan också med fördel följa den indelning som Lupp-
enkäten har. Härigenom får man en datanära analys som ger en bra ram för lokalt 
utvecklingsarbete.
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Mats Trondman

På vilket sätt kan lupp vara ett 
viktigt verktyg att använda sig 
av för en kommun?
Jag ser framförallt fyra värden. För det 
första signalerar det att en kommun visar 
intresse för att ta sina unga medborgare i 
anspråk. För det andra får kommunen ett 
underlag för att utveckla ungas villkor 
och delaktighet. Det innebär för det 
tredje att kommunens utvecklingsarbete, 
i ungdomspolitikens anda, är baserat på 
kunskap.  

I de bästa av världar leder det också till 
att kommunens politiker och tjänstemän 
tillsammans med lokala ungdomsar-
betare inom skola, kultur och fritid söker 
kloka och lokalt förankrade strategier för 
utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Nyckeln är att öka de ungas delaktighet.  

‘

Vilken nytta ser du som 
forskare i att en hel region 
med 12 kommuner gör luppen 
tillsammans?
I första hand är det häftigt att få ha  
upplevt den samlade kraften hos en  
regions kommuner strålar samman med 
ett gemensamt mål: att stärka ungdoms-
politiken! Häftigt! På så sätt genereras 
läroprocesser som gynnar alla inbland-
ade. Inte minst mig som ungdoms- 
forskare. Jämförelser är därtill viktiga. 
Kommuner kan lära av varandras styrkor 
och svagheter. En sådan process bidrar 
också till en starkare regional identitet. 

Det har gått upp för mig att kommuner-
na i Kalmar län inte valt att marknads-
föra sig som ungdomskommuner. De har 
snarare valt att i praktiken göra något 
väldigt viktigt. Det bådar gott för det 
regionala utvecklingsarbetet. Unga som 
lämnar regionen ska ska känna att den är 
värd att återkomma till. Och, lika viktigt, 
de som bor kvar ska känna att deras 
villkor och delaktighet är vägledande för 
deras fortsatta framtid som medborgare.
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Från Lupp till  RUS – Regionala utvecklingsstrategier 
och LUP – Lokala utvecklingsplaner 
I RUSen (tidigare RUP, regional utvecklingsplan) redovisas regionens mål för en håll-
bar utveckling och tillväxt samt strategierna för hur regionen ska nå dit. Dokumentet 
har en mobiliserande roll som ett gemensamt program för många aktörer i länet. 

Genomgående är att den lokala och regionala nivån präglas av ett ömsesidigt förhåll-
ande. Det som händer lokalt har betydelse för den regionala utvecklingen och vice 
versa. Varje kommun har sina strategiska lokala utvecklingsprogram (LUP) som 
omfattar strategier för den enskilda kommunen. Många områden hanteras bäst lokalt. 
RUS och LUP är en förutsättning för en rollfördelning mellan den lokala och den 
regionala nivån. Till exempel har kommunerna ansvaret vad gäller skola, kultur och 
fritid, men dessa utgör inte enskilda lokala angelägenheter i och med att barn och 
unga är nyckelaktörer för hela regionens utveckling oavsett var de bor. Av det följer 
ett behov av en regional ungdomspolitik som komplement till de lokala strategierna.

Att gemensamt genomföra Lupp i en region skapar ett mervärde för kommunerna 
såväl som för regionen. Luppen pekar på likheter och skillnader i barns och ungas 
uppväxtförhållanden i regionen. Detta lyfter ett antal områden att utveckla regionalt: 
bland annat kvalitetssäkring av verksamheter för unga, tillgång till mötesplatser 
och kommunikation över kommungränser samt närhet till kultur. Upplevelse av 
främlingsfientlighet och orättvisa livsvillkor är andra områden som kan hanteras över 
kommungränserna. Kopplingen mellan Lupp, RUS och LUP kan beskrivas kortfattat 
i tre punkter. 

 � Analys – För att regionalt och lokalt plan- och budgetarbete ska ha långsiktig 
betydelse bör det utgå från en faktabas där ungas situation är i fokus. 

 � Strategiskt – Ger en möjlighet att utveckla långsiktiga strategier där ungas 
uppväxtvillkor länkas till kommunernas och regionens utveckling. Här är det 
särskilt viktigt att det finns ett samspel med andra utvecklingsområden, såsom 
jämställdhet, integration, folkhälsa m.m. Lupp bidrar till att utveckla en plattform 
där barn och ungas villkor genomsyrar långsiktigt utvecklingsarbete regionalt och 
lokalt. 
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 � Konkret – Kommunanalyserna blir per automatik ett resultat för regionen och ska 
genomsyra det regionala strategi- och målarbetet. Till exempel kan det handla om 
flickors fritid och trygghet, kultur för unga, trygghet och tillgänglighet för unga 
inom kollektivtrafiken, ungas delaktighet i skolan m.m. Både på det regionala och 
lokala planet handlar det om att formulera insatser för förändring i enlighet med 
det som analysen visat. 

Bilden ovan är skapad av Regionförbundet i Kalmar län för att exemplifiera hur den 
övergripande analysen kan brytas ned och användas som ett stöd i arbetet med ung-
domsfrågor på kommunal nivå. Kommunerna bör, när analysen av luppresultatet är 
klar, fatta nya politiska beslut för hur kommunen ska arbeta vidare utifrån resultatet. 
Det är viktigt att koppla arbetet till en strategisk kommunledningsnivå och att det 
finns ansvariga personer med tydligt mandat som arbetar med frågorna. När man 
genomför analysen finns behov av en fördjupning av resultatet i form av dialog med 
unga. 

I kommunen arbetar man fram en ungdomspolitisk handlingsplan där man utifrån 
varje sfär formar mål, åtgärder och metoder. Syftet med hela lupparbetet är att  
resultatet ska bli till handling och åtgärder. Åtgärder som involverar unga och en 
mängd olika aktörer på lokal nivå. Om luppen återupprepas i 3-årsintervaller så kan 
man följa upp de unga som gick i årskurs 8 när dom går andra året på gymnasiet. 

g 

Genomförande 
av nästa LUPP

SKOLA FRITID TILLIT ERKÄN-
NANDE

DELAK-
TIGHET

Mål
Åtgärd
Metod

Mål
Åtgärd
Metod

Mål
Åtgärd
Metod

Mål
Åtgärd
Metod

Mål
Åtgärd
Metod

HANDLINGSPLAN

Genomförande och 
analys av LUPP

Kommun
Mandat
Arbetsgrupp
Dialog med unga

VISION
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Från Lupp 
till handling
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Go!
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Se till att presentera vad kan 
man göra med Lupp tidigt och 
för varje sektors (nämnds) 
användningsområde. 

Nästa steg är att bygga en bra 
styrgrupp. Uppdraget bör ligga högt 
uppe i den kommunala hierarkin 
till exempel hos kommunstyrelsen. 
Medlemmarna handplockas utifrån 
intresse, kompetens och mandat. 

En stark förankring i kommunen bland både politiker och tjänstemän är en 
förutsättning för att den vunna kunskapen om ungas villkor ska kunna omsättas till 
praktisk verksamhet. Enkäten är utformad så att svaren ska kunna användas i många 
av kommunens förvaltningar. Ett sätt att sprida intresset och ansvaret i kommunen är 
att låta flera förvaltningar tillsammans finansiera arbetet med Lupp.

Kommunen måste kunna avsätta tid för att arbeta med undersökningen, och för att 
få hela processen att hänga ihop bör det finnas en projektledare som blir ansvarig för 
hela enkätundersökningen – från förberedelser och genomförande till färdig rapport 
och efterarbete. Det är bra om projektledaren har ett tydligt sektorsövergripande 
mandat och är en person som kan kommunens organisation väl och inte är placerad i 
organisationens utkant.

Styrgrupp
Då Luppen sträcker sig över många områden blir det extra viktigt att en styrgrupp 
knyts till arbetet.  Styrgruppens uppgift blir att ansvara för implementering och 
genomförande av studien. Erfarenhet pekar på att ju högre upp i kommunen Luppen 
är förankrad (t.ex. kommunchef, kommunalråd), desto bättre. Styrgruppen kan enkelt 
beskrivas som en utförarorganisation som ansvarar för att studien genomförs.  

Beslut & förankring
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Redan innan Lupp drar igång kan man reda ut följande:

 � Vilka undersökningar finns det sedan tidigare?  
 � Vilka egna frågor ska man lägga till för att tillgodose behov lokalt?
 � Hur kan man komplettera Lupp genom att integrera redan befintlig 
statistik om aktuell kommun i rapporten.

Gruppen ansvarar också för spridning av resultaten när väl studien är genomfört. En 
bra idé är att komplettera styrgruppen med näringslivsrepresentanter och  
föreningslivet lokalt.

Unga och vuxna
En lokal ungdomspolitik är en angelägenhet för vuxnas professionella och ideella 
arbete med att skapa förutsättningar för ungas liv och framtid i kommunen. En 13 
åring vet inte bäst i alla avseenden hur lokalsamhället ska utvecklas. Däremot vet 
13-åringaren bäst på hur det är att vara just 13 år. En optimal laguppställning utgörs 
således av vuxenerfarenhet i kombination med ungas uppfattningar om livet lokalt 
oavsett vilket område det handlar om.

Förberedelser och förutsättningar
Att genomföra en enkätundersökning är en process som tar flera månader från för-
beredelsefasen till den färdiga rapporten. De lokala förutsättningarna som  
kommunens storlek, antalet skolor och hur väl förankrad undersökningen är hos 
berörda politiker och tjänstemän är viktiga faktorer för processen då en undersökning 
av det här slaget handlar om att vilja förändra. 
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Informera mera före 
Redan innan undersökningen genomförs är det viktigt att fundera över hur resultatet 
ska redovisas och användas. Genom att berätta för berörda kommunala nämnder 
och förvaltningar att undersökningen ska göras kan man hitta ytterligare personer i 
kommunen som är intresserade av att arbeta med Lupp. Använd kommunens webb-
plats och skicka gärna ett pressmeddelande för att informera massmedierna. Lokala 
massmedier är mycket bra verktyg för att informera kommunens medborgare om vad 
som är på gång. Det finns även en annan vinst med att iformera om enkäten i media 
- det gör så att de unga känner till Luppen innan den genomförs och är förmodligen 
mer positivt inställda till den när den kommer.

Om det finns flera närliggande kommuner som jobbar med Lupp så finns det mycket 
att vinna på samverkan. Förutom att ta del av varandras goda idéer och misstag så 
kan regional samverkan fånga intresse och därmed ge mer tyngd åt arbetet. Glöm inte 
att dokumentera arbetet! Det kan vara mycket värdefullt att ha en dokumentation i 
efterhand och då särskilt inför nästa omgång av Lupp.

Tips 
Gå ut till olika delar av kommunens verksamheter och 
berätta om Luppen redan innan den ska genomföras. 
Då kan de tidigt börja fundera på vilka delar av resulta-
tet som de vill ha en fördjupning i analysen. 
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20092009

Manual för LUPP
  – Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

Manual för LUPP

Den enklaste metoden att använda sig av för att genomföra en enkätundersökning 
med unga är att använda sig av elever i skolan. Det är i skolan som de flesta unga finns 
och där finns även en redan färdig organisation som kommunen kan använda sig av. 

Att använda skolan kräver en noggrann planering och 
samarbete med skolförvaltningen. Skolchefen, rektorer 
och lärare är alla viktiga samarbetspartner som måste 
vara införstådda i undersökningens syfte och metod. 
Nyckelpersoner bör involveras i ett tidigt stadium.

Instruktioner och tips till den som leder undersök-
ningen finns samlade i ungdomsstyrelsens “Manual 
för Lupp” som finns att ladda ner på  
ungdomsstyrelsen.se. 

Datainsamling

Kan genomföras som webbenkät  
på schemalagd tid för grund- och 
gymnasieelever. Ger lågt bortfall. 
Viktigt att läraren är införstådd i 
processen. 

Postenkät: För de ungdomar som 
inte går i skola.

20092009

Manual för LUPP
  – Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

Manual för LUPP
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Att sammanställa resultat – vem och hur?
När svaren är inskickade är det viktigt att snabbt 
gå vidare med analysen. Tillfredsställelsen och 
tron på att ens åsikter tas till vara för de som 
svarat på frågorna ökar om återkoppligen sker 
snabbt. 

Det är önskvärt att ungdomsarbetet är långsik-
tigt och pågår löpande inom alla kommunala 
nämnder. Därför är det en bra idé att skaffa sig 
kompetens att genomföra analysen inom kommunen så att man dels kan återvända till 
datamaterialet för fördjupade analyser efter ett tag, dels självständigt kan genomföra 
Luppanalysen utan inblandning av externa konsulter. En annan vinst är att en person 
inne i organisationen lättare kan förstå inom vilket ansvarsområde olika frågor 
hamnar. 

När ni väljer ansvarig för Luppen kan det vara bra att tänka på att den/de som ska 
genomföra jobbet bör ha kunskap om statistikbearbetning, vara centralt placerad 
inom organisationen och ha förankring i olika nämndsområden. Lupp-ansvarig i 
kommunen bör också ha stöd från kommunledningen och från den nämnd hon eller 
han tillhör. 

Analys

Det kan vara bra att redan i 
skrivandet av analysen fundera 

över språket. Även om den primära 
målgruppen är vuxna (politiker och 
tjänstemän) så finns det mycket att 
tjäna på att använda ett tillgängligt 
språk vilket gör det möjligt för fler 

att ta till sig innehållet.

Var klar över vilka frågor och 
områden som är viktiga att belysa 
innan analysarbetet sätts igång. Be 
varje samhällssektor utforma egna 
frågeställningar 

Tänk på att säkra kompetens inom 
kommunen genom att göra  
analysen tillsammans med forskare. 
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Till exempel kan ungas flyttningsbenägenhet länkas samman med historiska flytt-
rörelser i enskilda kommuner genom koppling till befolkningsregistret. Tabellen 
nedan hämtas från en regional Luppstudie som visar att unga kvinnor är mer 
flyttningsbenägna än vad unga män är. Vi ser också att andelen osäkra är störst bland 
unga män. Gemensamt är att andelen som uppger att de tror sig flytta inom en snar 
framtid ökar ju äldre ungdomarna blir. 

Tabellen visar också en skillnad mellan regioncentrum och en kommun som visar 
att flyttningsbenägenheten är högre i den mindre kommunen jämfört med i region-
centrum. Grafen baseras på data ur befolkningsregistret och omfattar samma  
kommuner som i tabellen. Här framgår att det sker stora förändringar i antalet som 
flyttar när väl de når 18-19 års ålder. Kvinnor flyttar till regioncentrum i större  
utsträckning än män och innebär i detta fall nära nog en fördubbling av antalet  
kvinnor här. Vid 23 års ålder är antalet på topp i regioncentrum. Efter det minskar 
antalet för att omkring vid 27 års ålder stabiliseras på en nivå lika för kvinnor och 
män. För den mindre kommunen ser utvecklingen annorlunda ut. Här minskar antalet 
unga kraftigt från 18-19 års ålder. Man kan här skönja en stabilisering som också äger 
rum vid 25-27  års ålder. För just denna kommun visar sig ett visst underskott av män 
i kommunen vid 28-29 års ålder.

Varför denna olikhet mellan regioncentrum och den mindre kommunen? Framför allt 
handlar det om tillgång på utbildning och arbete. Kvinnor är mer benägna att studera 
vidare efter gymnasium än vad män är. Utbildningsmöjligheter finns i regioncentrum. 

Regioncentrum Mindre kommun

Kvinnor 
14 år

Kvinnor 
17 år

Män  
14 år

Män  
17 år

Kvinnor 
14 år

Kvinnor 
17 år

Män  
14 år

Män  
17 år

Flyttningsbenägna 56 69 41 52 64 71 46 49

Kvarstannare 10 9 22 14 7 18 8 9

Osäkra 34 22 37 33 29 12 46 43

Totalt (procent) 100 100 100 99 100 101 100 101
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Följaktligen flyttar unga kvinnor dit i större utsträckning än vad män gör (viss 
samvariation finns mellan kvinnors och mäns flyttande och vilken utbildningsprofil 
högskolan/universitetet har). Detta utbud saknas i den mindre kommunen. 

Efter avslutad högskoleutbildning flyttar kvinnor och män till ett arbete någon 
annanstans än där utbildningen finns. Detta förklarar minskningen av unga (unga 
vuxna) som regioncentrum upplever när väl gruppen har färdigutbildat sig vid  
omkring 25 års ålder. För den mindre kommunen forsätter minskningen år från år. 
Vid 27-29 års ålder stabiliseras befolkningsunderlaget vilket hänger samman med 
att de unga vuxna är i stånd att bilda familj och rota sig i en kommun. Någon större 
in- eller utflyttning äger inte rum efter denna tid. 

W-Luppen gör det möjligt för fler 
att analysera resultatet!  
Tjänsten gör Luppsvaren tillgänliga via 
webben och inloggningsuppgifter kan 
fås från kommunens Luppansvarig
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Återkoppla - och SPRID!

Efter att enkätsvaren är insamlade är det viktigt att resultatet finns tillgängligt för 
de som har besvarat enkäten. Det här gäller naturligtvis också för återkoppling till 
styrgruppen, politiker och föräldrar. Återkopplingen kan ske i flera steg. Inledningsvis 
är det viktigt att preliminära resultat så snabbt som möjligt presenteras för skolorna 
och eleverna som har deltagit i studien. Detta görs lämpligast genom ett samlat 
presentationstillfälle, t.ex. vid ett heldagsseminarium där de lokala ungdomsfrågorna 
diskuteras. De preliminära resultaten redovisas och presentationsmaterialet görs 
tillgängligt via webben, t.ex. genom kommunens och respektive skolas hemsida. I 
samband med att göra materialet offentligt kan också länken till W-Luppen (som 
möjliggör egna enklare dataanalyser) presenteras. 

Efter att analysen är färdigställd kan information och återkoppling riktas mot 
styrgrupp och politiker, allmänhet och intresserade ungdomar. Även här kan man 
anordna ett eller flera presentationstillfällen för de olika målgrupperna. Både innehåll 
och form kan anpassas. Till exempel kan presentation för kommunala tjänstemän med 
fördel göras under dagtid och med fokus på politikområden, medan presentationen 
för föräldrar och en intresserad allmänhet lämpligen äger rum under kvällstid och 
med fokus på till exempel hälsa, drogvanor och ungdomars upplevelser av möjligheter 
i lokalsamhället. I det senare fallet är det frågan om en allmän information snarare 
än att erbjuda kunskaper för politiskt beslutsfattande. Särskilt för allmänheten kan 
både presentationsmaterialet (den allmänna Luppanalysen) och presentationerna göras 
offentliga så att man i efterhand kan gå tillbaka till materialet. 

Utgå ifrån vem är mottagare till 
rapporten redan när ni skriver den. 
Om det är olika mottagare kan det 
vara bra med olika versioner av 
rapporten.  

Presentera resultetat på en allmän 
konferens och gör det  tillgänglig på 
kommunens hemsida. 



29

Presentationerna bör anpassas efter vem målgruppen är. Elever och unga i allmänhet 
uppmärksammar utvecklingsområden som är relevanta för deras livssituation vilket 
skiljer sig åt från politikers uppfattning över vad som är viktigt att känna till för lång-
siktigt plan- och budgetarbete i kommunen. Styrgruppen har naturligtvis ett ansvar i 
att definiera vem/vilka som är viktiga målgrupper. 

Kommunen kan välja att presentera valda delar av rapporten i en form som är lättill-
gänglig. Till exempel kan man sammanställa en informationsbroschyr under rubriken 
”Fakta om unga i x-kommun” som på ett enkelt sätt presenterar valda delar ur 
Luppmaterialet. Med fördel kan uppdraget att sammanställa denna ges åt kommunens 
informationsansvariga eller till en reklambyrå.
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Mål & strategi

Det kan vara en bra idé att använda sig av tillfällena för återrapportering för att ta 
fram mål och strategier för fortsatt arbete. Utgå från det som kommit fram i  
rapporten - nuläget - och formulera sedan ett önskeläge. 

Ta fram förslag på hur man tar sig från nuläge till önskeläge. Vilka åtgärder måste 
genomföras? Vem och vilka måste vara med i arbetet? Och när ska aktiviteterna vara 
klara. Genom att redan nu vara så konkret som möjligt blir arbetet enklare. 

Låt kommunens olika förvaltningar och samhällets olika sektorer själva formulera 
sina mål och förslag på åtgärder i den gemensamma handlingsplanen. Annordna 
sedan ett möte där respektive sektor får presenterar sina åtgärder för varandra. Alla 
dessa delar bildar sedan helheten för åtgärder och handlingsplan. 

Utifrån resultatet skapa mål för vad 
som ska uppnås. 

Tänk på att vara väldigt konkret vid 
formulering av åtgärder. Hur och av 
vem ska saker göras?  Och när ska 
det vara klart? 
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Åtgärder

Styrgruppen har nu ett kunskapsunderlag som ger möjlighet till åtgärder. Insatser kan 
göras inom både mjuka och hårda förvaltningar/nämnder. Vid planering och genom-
förande av åtgärder är det viktigt att skapa jämförelsepunkter vilka kan användas i 
ett senare skede för att se om genomförda satsningar har haft effekt. I exemplen som 
presenteras nedan finns det dels en tydlig koppling till Luppresultaten, dels möjlighet 
att studera om genomförda satsningar har haft effekt i ett senare skede (genom en ny 
Luppstudie), t.ex. inom alkohol- och drogförebyggande arbete.

För att nå verkan bör personer utses med uppdrag att ansvara för att åtgärderna 
genomförs. Även här gäller att ju högre upp i den kommunala hierarkin som ansvaret 
ligger, desto bättre. 

Exempel 1. Gatubelysning – upplevelse av otrygghet kvällstid i parker och på 
allmänna stråk.
Grundproblemet var att ljuskäglan inte lyste upp utanför gång/cykelvägen. Detta 
upplevde unga vara en källa till otrygghet. Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att 
se över hur man kunde förbättra belysningen endera genom att sätta upp fler lampor 
eller att förändra belysningens räckvidd. Man valde det senare alternativet vilket 
innebar att belysningsreflektorn i byttes ut mot en som spred ljuset även utanför gång- 
och cykelvägen. 

För att nå verkan bör personer 
utses med uppdrag att ansvara för 
att åtgärderna genomförs. Även 
här gäller att ju högre upp i den 
kommunala hierarkin som ansvaret 
ligger, desto bättre. 
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Detta är ett typexempel som grundar sig på faktiska förhållanden i en större norr-
ländsk kommun. Ungas upplevelse av trygghet inom ett konkret område blev ett 
viktigt inspel för kommunal planering och gav upphov till konkreta åtgärder.

Exempel 2. Drogförebyggande arbete i en kommun - ungas alkoholdebut.
Genom Lupp kan man se att unga får tag på alkohol via bland annat föräldrar 
och äldre syskon. För att förebygga en tidig alkoholdebut bland unga samt minska 
föräldrars benägenhet att köpa ut alkohol till minderåriga har folkhälsosamordnaren 
i kommunen fått i uppdrag att tillsammans med skolan påbörja ett förebyggande 
arbete. Kommun arbetar enligt Örebromodellen och eftersträvar nolltolerans. För att 
nå föräldrarna deltar folkhälsosamordnaren på två föräldramöten per år under hela 
högstadietiden (åk 7-9). Målet är att komma överens om riktlinjer för att begränsa 
ungas alkoholkonsumtion. 

Båda exemplen handlar om enkla insatser och omfattar fler än enbart unga.  
Gemensamt är också att det är enkelt att göra uppföljningar och värdera om insatser 
har haft önskvärd effekt med hjälp av framtida Luppstudier eller på annat sätt.
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Uppföljning

Det kostar pengar att bedriva en långsiktig ungdomspolitik lokalt.
Det är viktigt med uthållighet i ungdomsarbetet då effekterna av lokala satsningar kan 
dröja och vara svåra att upptäcka. Vad man upplever som möjligheter när man är 13 
år är grunden för hur man värderar sin framtid innanför eller utanför lokalsamhället. 
Att bli delaktig i samhället, ha tillgång till en meningsfull fritid och känna att man 
bemöts på ett respektfullt sätt i skolan är ofta förknippat med en positiv värdering av 
livsmöjligheter när man betraktar sitt framtida vuxna liv. 

Långsiktigt ungdomsarbete är alltid förknippat med kostnader, såväl ekonomiska 
som personella. Att satsa på en fritid som ger unga möjligheter att förverkliga sina 
intressen (dels en fråga om utbud, dels en fråga om tillgänglighet för de som bor lite 
utanför centralorten) oavsett vad ungdomarna har för resurser hemma innebär att 
kommunen tar på sig ett åtagande som sträcker sig långt fram i tiden.

De konkreta effekterna är svåra att mäta och det är svårt att leda i bevis att just dessa 
satsningar har betydelse för hur många som vill satsa på ett liv i kommunen, hur 
många företag som kommer att startas och om skadegörelse och vandalismen minskar 
lokalt. Icke desto mindre vet man att en god uppväxtmiljö ger positiva långsiktiga 
effekter. 

Luppansatsen handlar därför inte bara om att genomföra en inventering/uppföljning, 
utan innebär i högsta grad att kommunen också är beredd på att förändra för att 

Luppen kan följas upp genom att 
återupprepa en Luppstudie efter 
ett antal år eller genom att titta 
på olika indikatorer (t.ex. minskad 
skadegörelse/vandalism, minskad 
utflyttning, mindre problem med 
ungdomsfylleri) för att få en 
uppfattning om insatser har haft 
effekt.
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förbättra. Kortsiktiga utgifter för ungas liv lokalt bör därför alltid ställas i relation till 
långsiktiga horisonter.

På vilket sätt genomförs ett uppföljningsarbete? Dels kan det ske genom att  
återupprepa en Luppstudie efter ett antal år, dels kan man genom olika indikatorer 
(t.ex. minskad skadegörelse/vandalism, minskad utflyttning, mindre problem med 
ungdomsfylleri) få en uppfattning om insatser har haft effekt. Om man väljer att  
upprepa Luppstudien efter ett par år är det viktigt med kännedom om hur man 
jämför de olika studierna med varandra. En 13 åring är 17 år fyra år senare vilket 
innebär vitt skilda perspektiv och synsätt knutet till personlig mognad, erfarenhet och 
förtrogenhet med samhälle och framtidsbilder. Följaktligen är en skillnad i t.ex. hur 
man skattar möjligheter i lokalsamhället dels en effekt av utbudet lokalt, dels en effekt 
av 17 åringen har andra perspektiv än 13 åringen (skillnad betingad av livsfas). 

Den viktiga jämförelsen sett till ungdomssatsningar i kommunen är hur 13 åringar 
i den första studien förhåller sig till 13 åringar i den andra studien. Skillnader i 
skattningar av framtidsmöjligheter är i detta fall inte en funktion av ålder. Snarare ger 
detta en indikation på att ungdomsarbetet i kommunen har varit lyckosamt (vid en 
mer positiv inställning) eller misslyckat (vid en mer negativ inställning). 

I tabellen nedan anges detta genom kolumnerna där de som föddes 1993 var 13 år år 
2006 (den första Luppstudien), de som var 13 år 2008 är födda 1995 och slutligen är 
de födda 1997 13 år år 2010. Om vi i detta exempel antar att man satte igång satsnin-
gar på just 13 åringar 2006 och har ihärdigt arbetat med denna grupp, är det möjligt 
att i Luppmaterialet se effekterna av genomförda satsningar. Motsvarande jämförelser 
kan självfallet göras för 17 åringars livssituation.
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Effekterna av uteblivna satsningar är ännu svårare att mäta. Vi vet inte vad en nedlagd 
fritidsgård “kostar” sett till ungas känsla av att ingen bryr sig om just deras situation. 
Även näringslivet genom exempelvis ett lokalt bostadsbolag känner sannolikt av 
effekter av uteblivna kommunala satsningar även om det är svårt att peka på exakta 
siffror. Logiskt sett kan man dock anta att det är frågan om kortsiktiga kostnader 
genom ökad skadegörelse på fastigheter (klotter och vandalism) samt långsiktiga 
problem genom t.ex. brist på arbetskraft i och med stor utflyttning från kommunen 
(var finns de som ska jobba inom bostadsbolaget?) och tomma lägenheter (var finns 
hyresgästerna?). Ekonomiska satsningar på ungas vardag måste därför ställas i relation 
till långsiktigheten i föreställningar om en befolkning i balans, snarare än enbart till 
en budget i balans.

åk 7 (13 år) 2 gymn (17 år)

Födda 1993 Datainsamling 2006 Datainsamling 2008

Födda 1995 Datainsamling 2008 Datainsamling 2010

Födda 1997 Datainsamling 2010 Datainsamling 2012
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För dig 
som... 
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fritidsledare rektor skolchef kommunchef 

mattelärare samhällslärare näringslivsutvecklare 

socialkontoret vd gatuchef räddningstjänst 

samhällsförening idrottsklubben kulturskola 

vårdcentralen högskolecentrum 
ungdomsmottagning bostadsbolag gatukontor 

bildlärare arbetsförmedling bank komvux 

kommunalråd utbildningschef 

...den offentliga sektorn har användning av Lupp
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Claes Lewander

Kommunchef   
Emmaboda 

Vilka tycker du har störst 
användning av Luppen?
Det är rimligen de politiska ledningarna 
som via Luppen får direkt svar på hur 
ungdomarna ser på sin tillvaro i  
kommunerna. Vad de prioriterar och 
vilka kvaliteter som de upplever respek-
tive saknar. De kan då sätta mål för 
tjänstemännen att arbeta med när det 
gäller de förbättringar som behövs för 
att ungdomarna ska känna delaktighet, 
trygghet m.m.

Jag tror också att många som arbetar 
med ungdomar inom skola eller fritids-
sektor upptäcker att Luppen gav lite 
andra besked än de kanske förväntade sig 
i vissa fall. 

Vilken var den viktigaste 
informationen som du kunde 
få ut från svaren?
Helhetsbilden av hur ungdomarna ser på 
sin tillvaro. Det är viktigt att vi ser att 
de inte är kravmaskiner som bara vill ha 

mer av allt, utan att de faktiskt är nöjda 
i många avseenden. Det är också viktigt 
att ungdomarna visar vilja att ta ansvar, 
bara vi hittar rätt former för dem att 
utöva sitt inflytande.

Har du några idéer på hur man 
kan göra resultatet av Luppen 
användbart för fler?
Det är bra att tidigt diskutera vilka som 
ska ta del av Luppen. Det handlar inte 
bara om kommunala verksamheter utan 
också föreningar och andra organisa-
tioner som är påverkade av ungdoms-
politiken.

Det är viktigt att resultatet av Luppen 
hålls levande mellan undersökningarna!
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Genom W-Luppen kan du komma åt 
statistik inom en massa områden. Här finns 
en bra möjlighet att använda resultatet från 
Luppen när det är dags att prata statistik, 
andelar, procent och grafer. 

Så här kan du göra
Klassen delas in i grupper eller par. Varje 
grupp får en fråga från Luppen som de 
ska analysera. En grupp kan exempelvis 
analysera frågan “Tror du att du kommer att 
flytta från kommunen där du bor?” (exem-
pel på frågor hittar du längst bak i boken)

Gruppen börjar med att kolla på hur svaren 
fördelats totalt, utan att ta hänsyn till kön 
eller ålder. Hur många har svarat att de ska 
flytta? Hur många ska stanna kvar? 

Dela sedan upp statistiken på killar och 
tjejer. Finns det någon skillnad? Dela sedan 
upp statistiken på olika åldrar. Finns det 
någon grupp som utmärker sig?

Grupperna ritar upp svaren i en tabell och 
presenterar för varandra.

Diskutera
Vad tycker du är intressantast med svaren? 
Skiljer det sig mellan killar och tjejer? Skiljer 
det sig på ålder? 

Mattelärare

Intressanta frågor

Hur mycket vill elever vara 
med och bestämma?

Hur många hade sommarjobb 
i somras?

Hur många kommer flytta 
från kommunen? 
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Vilka tycker du har störst 
användning av Luppen? 
Alla har användning av Lupp, men 
om jag måste välja 3 nyckelaktörer så 
skulle jag säga kommunledningen, 
kommunstyrelsen och ungdomarna 
själva. I både kommunledningen och 
kommunstyrelsen finns tyngd och man-
dat. Tjänstemannamässig tyngd genom 
kommunledningen och politisk tyngd 
genom kommunstyrelsen. Om dessa två 
instanser är engagerade i Lupp, så är det 
mer sannolikt att resultaten sprids och 
används mer. 

Ungdomarna har stor användning av 
Lupp eftersom de på ett konkret sätt kan 
visa hur kommunens ungdomar tycker i 
olika frågor för rektor, politiker, lärare, 
fritidsledare med flera. Om de sedan vill 
kämpa för en viss förändring kan Lupp-
resultatet kanske stödja dem och bidra 
med ett visst mandat?  

Vilken var den viktigaste 
informationen som du kunde 
få ut från svaren? 
Det är en så pass grundläggande enkät 
att man får en mycket god helhetsbild på 
hur kommunens unga mår. Den viktig-
aste informationen är helhetsbilden. 
Lupp visar även tendenser bland unga, 
vilket är en bra vägvisare på samhällets 
utveckling. Här kan man upptäcka tidigt 
var insatser behövs.  

Har du några ideer på hur man 
kan göra resultatet av Luppen 
användbart för fler?
Engagera många människor, från många 
olika sektorer i förberedelsearbetet. Visa 
exempelvis samhällsbyggnadskontoret 
vilka frågor som kan vara intressanta 
för dem att bevaka. Att ha resultatet 
lättillgängligt på nätet, där alla kan klicka 
fram information är en god möjlighet till 
större spridning! 

Ida Karkiainen

Ungdomssamordnare 
Haparanda
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Så här kan du göra
Kommunen vill arrangera en  
paneldebatt mellan politiker och elever 
med Luppen som grund. För att skapa 
så bra förberedelse som möjligt och 
som gör eleverna delaktiga har kom-
munen tillsammans med rektorn gett 
samhällslärare i uppdrag att förbereda 
frågeunderlaget.  

Inför paneldebatten. Kommunens  
Luppansvarig återrapporterar Lupp-
resultatet för elever och lärare på berörd 
skola. I samband med återrapporteringen 
ställs ett antal fördjupningsfrågor som 
eleverna får svara på genom att skriva 
ner svaren på bordsdukar. 

Svaren på dessa frågor sammanställs och 
lämnas vidare till samhällslärare som 
underlag till paneldebatten. 

Samhällsläraren kan tillsammans med 
eleverna i åk 7-9 under skoltid arbeta 
fram frågor, reflektioner och förslag som 
de ska presentera för politikerna. 

Olika arbetssätt
1. Grupparbeten med klassredovisning
2. Egna arbeten som samhällslärarens 
sammanställer
3. Brainstorming i grupper som redovisas 
och sammanställs

Genomförande av 
paneldebatten

 � Politiker från kommunfullmäktige 
bjuds in och har en plats i panelen. 

 � Två moderatorer utses för att leda 
mötet och diskussionen samt se till 
så att paneldebatten ger resultat. 

 � Paneldebatten dokumenteras och 
lämnas över till politikerna som får 
i uppdrag att ta fram åtgärder och 
återkoppla till eleverna. 

Beslutsfattare och unga

Vad behöver finnas och vad 
behöver vi satsa på mer för att 
du ska kunna bo i vår kommun 
efter gymnasiet?

Skulle du vilja ha ett 
ungdomens hus och vad 
innebär ett ungdomens hus för 
dig?

Intressanta frågor



44

Skolredaktionen har precis fått tillgång 
till W-Luppen och tänkte göra ett  
temanummer på delaktighet. 

Redaktionen tar fram ett antal fokus-
områden. 

 � Intervjuer av elever

 � Intervju av skolledning

 � Fördjupningsfrågor, hur ser det ut på 
andra skolor jämfört med vår? Vad 
säger läroplanen?

 � Konkreta förslag på saker som elever 
kan vara med och bestämma om och 
hur skolledningen kan underlätta och 
delaktiggöra unga

Texten skrivs sedan lättförståeligt som 
en artikel i skoltidningen. Både i  
pappersformat och för skolwebben.  
Artikeln skickas även till lokaltidningen.

Redaktör på skoltidningen 

Hur mycket vill du som elev 
vara med och bestämma? 

Hur mycket får du som elev 
vara med och bestämma?

 Vad skulle du vilja vara med 
och bestämma om?

Intressanta frågor
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Vilka tycker du har störst 
användning av Luppen?
Politiken, tjänstemän och vuxna som 
jobbar med och för unga som naturligt-
vis får insikt om ungas upplevelser om 
sin vardag med förbättringspotentialer.

Vilken information var den 
viktigaste du kunde få ut av 
svaren?
Trondmans indelning i “sfärer” har 
gett en ovärderlig ingång i arbetet med 
att möta upplevda behov där det inte 
fungerar och ta lärdom av koncept som 
fungerar

 

Har du några idéer på hur man 
kan göra resultatet av Luppen 
användbart för fler
Naturligtvis via konferenser men också 
via webben och med en sammanfattande 
broschyr “ Unga upplever Kalmar län “ 
med nyckelfakta ur Luppen, kanske på 
kommunnivå för lokalanvändning. Det 
är ju otroligt intressant med forsknings-
ingången på Luppen som vi gör här i 
länet som i sin tur säkert kommer ge mer 
forskarfokus över tid på just ungdoms-
politiska effekter.

 

Akko Karlsson

Vice ordförande för 
Regionförbundet i Kalmar 

län, kontaktpolitiker för  
ungdomsfrågor
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Så här kan du göra
På elevrådets månadsmöte redovisas 
Luppen utifrån temat hälsa. I redovis-
ningen lyfts även resultatet från levnads-
vaneundersökningen ANDT (alkohol, 
narkotika, droger, tobak) fram. Huvud-
frågan för mötet är att ta fram nya idéer 
på hur att ta vidare ANDT-arbetet för att 
skapa nya sätt för att involvera unga i det 
förebyggande arbetet. 

För att få fördjupad kunskap kring ungas 
levnadsvanor har fritidsledaren förberett 
presentationen med att tidigare ha inter-
vjuat ett antal ”handplockade” elever.

Intervjuresultatet presenteras för 
elevrådsgruppen där respektive represen-
tant får i uppdrag att återrapportera för 
sin klass med målet att ta fram ytterligare 
idéer på hur skolan kan arbeta med 
drogförebyggande arbete. 

Elevrådet presenterar resultatet vid nästa 
möte. Gruppen diskuterar och sorterar 
alternativen för att komma fram till en 
gemensam handlingsplan. Tre genomför-
bara aktiviteter väljs ut. 

 � Nattdisko för unga som erbjuder 
alternativ till alkohol. 

 � Kampanj gjorda av och för elever 
– med en slogan som eleverna kan 
relatera till. 

 � Föreläsning med någon före detta 
missbrukare

En arbetsgrupp för att planera aktivite-
terna får anmäla sitt intresse. Gruppen 
koordineras av fritidsledaren så att 
eleverna känner att de har stöd och en 
vuxen med ansvar. Tidsplan och budget 
görs sedan i samråd med rektor.  
Aktiviteterna planeras därefter in i 
årsschemat. 

Elevråd

Intressanta frågor

Hur ofta brukar du dricka 
alkohol? 

Får du dricka alkohol för dina 
föräldrar? 

Tycker du det saknas ställen 
att vara på för dig och dina 
kompisar?
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Vilka tycker du har störst 
användning av Luppen?
Jag tycker att alla har väldigt stor  
användning av resultatet, och arbetet 
med Luppen måste ske på alla håll i  
samhället för att bli riktigt framgångs-
rikt. Ändå är det nog politiker och 
tjänstemän som har störst användning 
av LUPP-resultatet, då de kan få väldigt 
bred insyn i hur ungdomar i länet och 
kommunen har det.   

Vilken information var den 
viktigaste du kunde få ut av 
svaren?
Den viktigaste informationen jag kunde 
få ut av resultatet är allt från delaktighet-
ens sfär eftersom jag är ordförande i en 
ungdomsorganisation som jobbar för att 
öka ungas inflytande. Generellt sett så 
tror jag att det är sambanden mellan de 
olika resultaten som är det viktiga.

Har du några idéer på hur man 
kan göra resultatet av Luppen 
användbart för fler?
Luppresultatet behöver göras mer 
allmänt, främst för ungdomarna. Diskus-
sioner om Luppen måste skapas, möjligt-
vis genom olika typer av demokratidagar 
och workshops. Virserums konsthalls 
utställning VÅLD, som handlar om 
vardagsvåldet i ungas värld tar upp mån-
ga av Luppens aspekter. Användandet av 
LUPP på detta sätt är också viktigt, då 
man når ut till flera.  

Emil Abrahamsson

Ungdomsrådet i Högsby 
Kommun
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Vilka tycker du har störst 
användning av Luppen?
Alla, men på olika sätt. För att synliggöra 
ungdomars villkor behöver vi informa-
tion och det är av stor betydelse att 
informationen har relevans för just vår 
kommun. Det är ingen generell bild av 
ungdomars villkor, det är de ungdom-
arna som bor här och nu. Det ger en 
tydlighet som inte går att bortförklara. 
Alltså gynnar det ungdomar. Även 
politiker får en bra lägesbeskrivning vid 
beslut som rör ungdomar. Överhuvud 
taget alla på lokal nivå som vill nå ung-
domar kan läsa och lära.

Vilken var den viktigaste 
informationen som du kunde 
få ut från svaren?
Eftersom Mörbylånga kommun komplet-
terade den regionala analysen med en 
lokal analys, fick vi mycket bra hjälp att 
ta vara på enkätresultatet. Det var i  
huvudsak två åtgärder som prioriterades. 
Genom enkäten fick vi kännedom om 
hur stort politiskt intresse våra ungdomar 

har. Det blev verkligen en bekräftelse för 
våra politiker och en vilja att hitta bra 
former för dialog. Den andra åtgärden 
gällde skolan och elevers möjlighet till 
inflytande över arbetet i skolan. Det har 
också lett till insatser från skolans sida.

Har du några idéer på hur man 
kan göra resultatet av Luppen 
användbart för fler?
En önskan från min sida har varit att 
entusiasmera fler att använda w-luppen. 
Det är mycket enkelt att själv ta reda på 
svaret på en fråga som intresserar. Det 
finns många yrkesgrupper som skulle 
behöva använda den möjligheten. Ge-
nom en rapport får man en övergripande 
bild men det finns ju så många detaljer 
som inte får plats i en rapport. Om en 
kommersiell aktör fick tillgång till infor-
mationen skulle de inte tveka en sekund. 
Frågan är hur man får andra att få syn på 
den rikedom som ligger i enkätsvaren?

Kerstin Olofsson

Kultur & fritidschef 
Mörbylånga kommun
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Elevrådsteam bestående av; lärare, 
elever, rektor, kurator, socialförvaltning 
och fritidsrepresentant träffas för att 
ta fram skolans antimobbing program. 
Ur Luppen har man tittat på ett antal 
frågor som rör mobbing och trygghet. 
Elevrådsteamet diskuterar och analyserar 
Luppmaterialet i samråd med lärare och 
rektorer.  

Så här kan du göra
 � Antimobbningsansvarig bjuder in 

respektive aktörer till möte.

 � Luppresultatet presenteras.

 � Resultatet analyseras och diskuteras.

 � Ett förslag på åtgärdsprogram tas 
fram.  I bakgrundbeskrivningen 
lyfter man fram Luppresultatet för 
att stärka motivationen att ta till sig 
åtgärderna. 

 � Samtliga i skolans personal får ta del 
av förslaget. 

 � En presentation förbereds där lärare 
har i uppdrag att återrapportera 
åtgärdsprogrammet för föräldrar och 
elever. Detta förläggs vid inplanerat 
föräldrar möte. 

 � Nytt datum för uppföljning planeras 
in. 

Antimobbningsansvarig

Intressanta frågor

Har du blivit mobbad? Har du 
mobbat? 

Känner du dig trygg i klassrum 
och korridorer? 

Känner du att dina lärare gör 
något vid mobbing?
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Vilka tycker du har störst 
användning av Luppen?
Alla som vill veta hur unga i Oskars-
hamn och Kalmar län upplever sitt liv 
och tänker inför sin framtid har använd-
ning av Luppen. Luppen kan användas 
t.ex. av de som ska ta fram åtgärdsplaner 
för att förbättra ungas villkor, som 
behöver underlag i skolarbete och som 
kunskapsbas för att lyckas rekrytera 
framtidens medarbetare, företagare och 
ideella krafter.

Vilken information var den 
viktigaste du kunde få ut av 
svaren?
Under de tre år vi har genomfört Lupp, 
är den viktigaste informationen behovet 
av mötesplatser mellan unga – unga, 
unga – vuxna och unga – förtroende-
valda. 

Tack vare Mats Trondmans analys, har 
vi fått en djupare kunskap om ”flytta–
stanna-perspektivet” och att relations-

kapitalet i Oskarshamns skolor är svagt. 
Vikten av att arbeta med demokrati och 
inflytandefrågor som ett led i ungas 
välbefinnande har blivit tydligt.

Har du några idéer på hur man 
kan göra resultatet av Luppen 
användbart för fler?
• Bjuda in sig till befintliga strukturer 
som t ex årsmöten, frukostmöten med 
näringslivet, kommunens verksam-
hetsledning. 

• Presentera resultatet ur olika vinklingar 
som kan vara intressant för målgruppen. 

• Visa hur man använder W-luppen.

Lis Lyrbo
Ordförande barn- och 
utbildningsnämnden i 

Oskarshamn
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Samhällslärare 

Många kommuner har en funktion där 
man som invånare kan komma med 
förslag på förändringar genom  
medborgarförslag. 

Genom att låta eleverna skriva med-
borgarförslag inom olika områden kan 
du skapa en större förståelse för hur 
kommunens verksamhet är upbygd och 
hur kommunpolitiken fungerar. 

Så här kan du göra
Låt eleverna diskutera resultatet i Lupp 
utifrån rapporten som tagits fram, och 
be dom sedan skriva medborgarförslag 
utifrån de slutsatser som de drar. 

Använd sedan medborgarförslagens 
resa, från inlämning och diarieföring till 
beredning och beslut, för att förklara hur 
kommunen är uppbygd med  
kommunfullmäktige, nämnder och  
kommunstyrelse. 

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

Hur stor möjlighet tycker du 
att du själv har att föra fram 
dina åsikter till dem som 
bestämmer i kommunen?

Intressanta frågor
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 mattelärare samhällslärare näringslivsutvecklare 
fritidsledare rektor skolchef tjejjour kommunchef 

socialkontoret vd gatuchef räddningstjänst 

samhällsförening kulturskola vårdcentralen 

högskolecentrum ungdomsmottagning bostadsbolag 

gatukontor studieförbund bildlärare 

idrottsklubben arbetsförmedling bank komvux 

kommunalråd utbildningschef 

...den ideella sektorn har användning av Lupp
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Vilka tycker du har störst 
användning av Luppen? 
Först och främst unga själva! De kan 
använda Luppen i olika typer av  
lobbyingarbete och visa på att unga vill!

Sen tänker jag även på föreningar och 
studieförbund som verkar i samma 
geografiska område. För att kunna skapa 
verksamhet som är eftertraktad och mer 
”legitimera” sina satsningar efter de 
ungas behov. Och så självklart politiska 
partier lokalt när de behöver rikta, lyssna 
in och skapa en plattform med frågor 
som attraherar unga att bli engagerade.

Vilken var den viktigaste 
informationen som du kunde 
få ut från svaren? 
För oss som är verksamma i den ideella 
sektorn så blir frågor om ungas fritid 
viktiga för att kunna skapa en intressant 
verksamhet. Vad efterfrågar unga och 
hur kan de bli mer delaktiga i skapandet 
av sina egna mötesplatser?

Har du några ideer på hur man 
kan  göra resultatet av Luppen 
användbart för fler?

Kanske mer tänka på att just alla sektorer 
kan ha vinning av att se resultaten som 
ges…. och där tillsammans skapa en 
plan, med unga från området, hur man 
går vidare!

Lovisa Svanström

Studieförbundet 
Vuxenskolan i Dalarna
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Vid det årliga föreningsmötet, som kom-
munen sammankallar till, finns Lupp-
enkäten med som en diskussionspunkt. 
Med på mötet finns samtliga föreningar 
samt några ungdomar som varit med och 
besvarat Luppenkäten. 

Frågor som kan diskuteras vid 
mötet: 
1. Vilka fritidsmöjligheter inom 
föreningslivet saknas i kommunen 
och hur skulle vi kunna utveckla nya 
aktiviteter då intresset är stort inom t ex 
basket.  

2. Finns det något som begränsar flickor 
respektive pojkar i barn och ungdoms-
verksamhet, till att delta i föreningslivet? 
Hur ska vi arbeta och tänka för att 
undvika att detta uppstår.

Så här kan du göra
Deltagarna delas in i smågrupper för att 
diskutera problem som behöver belysas 
inom dessa områden för att sedan finna 
lösningar på detta. Diskussion leder till 
att det blir stor delaktighet på mötet. 

Avslutningsvis redovisar grupperna vad 
de kommit fram till. Föreningsansvarig 
tjänsteman i kommunen sammanfattar 
och skickar ut förslagen och idéerna 
på hur man kan utveckla och förbättra 

föreningsverksamheten för barn och 
ungdomar i kommunen. 

Hur mycket, av det du är 
intresserad av, finns det att göra 
på fritiden?

Tycker du att det saknas 
fritidsmöjligheter, i så fall vilka?

När du träffar dina kompisar på 
fritiden, var brukar ni då oftast 
vara?

Föreningsansvarig

Intressanta frågor
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Tjejjouren

Luppen inehåller flera frågor om hälsa 
och trygghet. Och genom W-Luppen så 
kan ni lätt få fram hur tjejer och killar 
mår i er kommun, och var de känner sig 
otrygga. 

Så här kan du göra 

När det är dags att planera årets 
verksamhet samt göra en ansökan till 
kommunen för att kunna finansiera de 
aktiviteter man har valt att jobba med. 

För att skapa aktiviteterna vill man 
grunda så mycket som möjligt baserat på 
behov. Tjejjouren kollar i  
W-Luppen på hur unga tjejer svarat 
på frågor rörande trygghet i bostads-
område, om man kan lita på att vuxna, 
om man känner sig trygg på uteställen, 
bostadskvarter och andra offentliga rum 
och så vidare. 

Utifrån svaren ser man vilka områden 
som kommunen behöver satsa på mer. 
Underlaget ligger därefter som grund för 
ansökan om aktivitetsstöd. 

Känner du dig trygg på 
följande ställen...?

Har du det senaste halvåret 
upplevt att du har blivit 
orättvist behandlad på 
ett sätt så att du känt dig 
kränkt?

Intressanta frågor
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Genom Luppen får man reda på hur 
många unga som är medlemmar i en 
förening och om de känner att de kan 
vara med och påverka föreningens 
verksamhet. 

Man kan även få reda på om det är någon 
typ av verksamhet som efterfrågas.  
Utifrån detta kan verksamheten i 
föreningen utvecklas så att den lockar 
ännu fler.

Idrottsklubben

Samhällsföreningen är ofta en effektiv 
påtryckningsorganisation som kan få till 
de förändringar på orten som efterfrågas. 
Därför kan det vara intressant att titta 
på vad unga vill vara med och påverka 
och vad de efterfrågar.

Det finns en vilja bland äldre att satsa 
på unga och deras idéer men ibland kan 
det vara svårt att veta hur man ska gå till 
väga. Likaså finns det en önskan bland 
många unga att få ta del av erfarenhet 
och kunskap hos vuxna, men det är 
svårt att veta vem man ska vända sig till. 

Genom Luppen kan man se vilka frågor 
som engagerar unga, och på så sätt  
anpassa verksamheten och involvera 
unga i att vara med i utvecklingen. 

Samhällsföreningen
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 mattelärare samhällslärare näringslivsutvecklare 
fritidsledare rektor skolchef kommunchef 

socialkontoret vd gatuchef räddningstjänst 

samhällsförening idrottsklubben bostadsbolag 

kulturskola vårdcentralen högskolecentrum 

ungdomsmottagning bank gatukontor bildlärare 

arbetsförmedling komvux kommunalråd 
utbildningschef 

...näringslivet har användning av Lupp
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Vilka tycker du har störst 
användning av Luppen? 
Det är alla som på något sätt planerar sin 
verksamhet för framtiden och vill veta 
vad unga tycker, tänker och känner.

Till exempel bostadsbolag i deras 
planering av bostäder och samhälls-
engagemang. Jag ser även att banker 
och försäkringsbolag kan ha nytta av 
informationen. Luppen kan ge dom 
information om hur de kan möta de nya 
kunderna och anpassa produkterna i sina 
verksamheter efter ungas nya krav.

När näringsliv och det offentliga sam-
arbetar för att utveckla en plats så kan 
de hitta lite vägledning i Luppen på vad 
unga tycker. 

Vilken var den viktigaste 
informationen som du kunde 
få ut från svaren? 
Jag har bland annat tittat på hur många 
som vill starta eget, och börjat planera 

för åtgärder som är kopplade till detta. 
Oskarshamn behöver, som många andra 
kommuner, fler företag, och genom att 
stötta de unga som vill,  och inspirera 
fler så står vi bättre rustade i framtiden. 

När vi planerar olika satsningar så brukar 
jag gå in i W-Luppen för att hämta lite 
bakgrundsinformation. Där hittar man 
mycket bra om man vill göra en SWOT 
för samhällsutveckling.

Har du några ideer på hur man 
kan göra resultatet av Luppen 
användbart för fler?

Jag tror att man behöver jobba på att 
hitta nya metoder för att presentera 
resultatet och för att göra W-Luppen mer 
levande och spännande. Fler borde själva 
jobba i materialet.

Sofie Gunnarsson

Attraktiva Oskarshamn
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Så här kan du göra 

Bjud in kommunens Luppansvarige 
för att hålla en presentation av Lupp-
resultatet. 

Luppansvarig har i presentationen tagit 
fram kommunens näringsvision och har 
förberett ett frågeformulär med ett antal 
frågeställningar som handlar om hur 
man kan stimulera unga att startar eget. 

Innan presentationen genomförs delar 
Luppansvarig ut ett frågeformulär till 
företagarna som du ber dem fylla i under 
presentationen. Det finns fyra frågor:

 � Vilket företag representerar du?

 � Kan du tänka dig vara handledare 
eller mentor för en UF företagare?

 � Kan du tänka dig att erbjuda praktik 
för en ung som vill testa på hur det 
är att driva företag?

 � Dina idéer på hur man stötta unga att 
starta företag?

Därefter presenteras Luppresultatet med 
fokus på hur unga ser på sin framtid i 
kommunen. 

Företagarföreningen

Intressanta frågor

Vilka utbildningar har flest 
stannare/flyttare?

Hur många kan tänka sig starta 
företag?

Hur många som haft 
sommarjobb eller extraknäck?
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Bostadsbolaget gör en översyn och 
en framtidsplanering för kommunen 
och har bjudit in representanter från 
förvaltningen av detaljplanering och 
infrastruktur. Målet är att skapa bostäder 
för framtidens kunder. Bostadsbolaget 
kan i Luppmaterialet titta på faktorer 
som; trygghet, tillgänglighet, vilken  
bostad unga bor i idag, om de bor med 
båda föräldrarna eller har växelboende, 
hur många som vill bosätta sig i  
kommunen. Bostadsbolaget kan även 
titta på:

 � Intressen för fritidsaktiviteter för att 
skapa bra miljöer i bostadsområden 
anpassade till målgruppen.

 � Finns det skillnad i ålder, skillnad på 
intressen mellan tjejer och killar.

 � Vad är viktigt att det finns affärer 
eller annan service i närheten av 
bostaden.

Så här kan du göra 

Bjud in unga på en stadsvandring och 
visning av lägenheter. Diskutera  
kvarterets möjligheter, bostäder och 
andra tankar kring helhet av miljö och 
närservice. Vilka miljöer efterfrågas? 
Vilka ska vi rikta in oss på? 

Att fundera vidare på: 
Hur ser intresset är för de bostäder 
som redan finns i kommunen Kan dessa 
anpassas så att de passar målgruppen om 
5-10 år? Nästa steg är att titta på redan 
planerad fastighetsetablering.  
Tillsammans med förvaltnings-personalen 
finns möjlighet att hitta lämpliga  
fastigheter som bostadsbolaget kan ha 
med i fortsatta diskussioner kring  
bostadsplaneringen.

Intressanta frågor

Känner du dig trygg i ditt 
bostadsområde?

Kan du tänka dig att bo kvar 
där du bor nu?”

Tror du att du kommer flytta 
från kommunen där du bor?

Bostadsbolag
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Genom Luppen kan du få reda på hur 
unga i din kommun ser på företagandet 
och sin framtid i kommunen. 

Du kan undersöka vilket av  
gymnasieprogrammen som har de flest 
antal elever som sommarjobbar, vill 
stanna i kommunen och vad de helst vill 
göra efter gymnasiet. 

Näringslivschef

Det är vanligare bland unga som har  
sommarjobb att de etablerar sig på orten 
långsiktigt. Genom Luppen kan man se 
hur många unga med exempelvis indu-
striutbildning som har extrajobb och hur 
de ser på livet efter gymnasiet. 

Industri
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Luppcykeln - en snabbguide 
Från genomförande till handling

Beslut och förankring 

Förankring: Se till att presentera vad kan man göra med Lupp tidigt och för varje 
sektors (nämnds) användningsområde. 

Styrgrupp: Nästa steg är att bygga en bra styrgrupp. Uppdraget bör ligga högt 
uppe i den kommunala hierarkin till exempel hos kommunstyrelsen. Medlemmarna 
handplockas utifrån intresse, kompetens och mandat. 

Datainsamling

Webb-enkät: Grund- och gymnasieelever. Klassrummet, lärares roll och att de är 
införstådda i processen. Lågt bortfall. Risk för systematik i bortfallet som är knutet 
till de som av olika skäl är frånvarande.

Postenkät: För de ungdomar som inte går i skola. Självinstruerande enkät. Högt 
bortfall. 

Ungdomsstyrelsen: Genom instruktionsmaterial samt genom kontaktperson. 

Analys 

Generell frågeställning: Var klar över vilka allmänna frågor och temaområden som 
är viktiga att belysa för kommunen innan analysarbetet sätts igång.

Fokus i frågeställning: Varje nämndsområde (samhällssektor) kan utforma egna 
frågeställningar som analysen ska täcka in.  Dessa delar ingår som en del i rapporten. 

Vem gör analysen: Om en kommun gör Lupp första gången så tjänar man på att 
avsätta medel för en forskare att göra första analys vilket ger rapporten ett tyngre 
värde. 
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Säkra kompetens: Tänk på att säkra kompetens inom kommunen. Till exempel 
kan ett avtal mellan en forskare och kommunen innebära att forskaren åtar sig att 
lära ut statistikbearbetning till relevanta aktörer i kommunen. Här kan man utgå från 
ett skarpt case/sektorsanalys där kommunens kontaktperson får lära sig metoden. 
Analysen görs tillsammans med forskaren. Nästa gång Luppen ska göras har 
kommunen kompetensen att genomföra analysen självständigt. 

Bortfallsanalys: För en diskussion om vem och vilka som har valt att inte delta i 
Luppen? På vilket sätt kan detta påverka materialets trovärdighet. Jämför svarsandelar 
med kända fakta om kommunens innevånare via  SCB’s befolkningsregister (framför 
allt kön och ålder)

Återkoppling

Rapportskrivning: Utgå ifrån vem är mottagare till rapporten. Är mottagarna alla 
i kommunen (inklusive unga och äldre) bör språk och analyspresentationer vara 
lättillgängligt. 

Versifiering: Skilda mottagare innebär olika versioner på rapporten.

Allmän återrapportering: Analysen presenteras på en allmän konferens. Överväg att 
sammanställa en kortversion av Lupprapporten samt ett allmänt presentationsmaterial 
som görs tillgänglig på kommunens hemsida. 

Strategi & mål 

Fördjupning: Styrgruppen har nu i uppgift att skapa miniseminarier för sina respektive 
sektorer/områden för att återrapportera resultatet utifrån sin specifika analys.   

Probleminventering: Till återrapporteringen tas en handlingsplan fram 
där man diskuterat nuläge utifrån rapporten, därefter önskeläge, åtgärder, 
aktör och uppföljning. Denna används av respektive sektor att jobba med vid 
återrapporteringen.
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 Formulering av handlingsstrategi: När alla grupper fått sina delar presenterade, 
har de skrivit ner sina förslag på åtgärder i handlingsmanualsmallen. 

Förankring av insatser: Gemensam konferens igen där respektive sektor presenterar 
sina åtgärder för varandra. Alla dessa delar bildar sedan helheten för åtgärder och 
handlingsplan. 

Beslut om handling: Koordinator/styrgruppens ordförande sammanställer och 
lämnar in som förslag till kommunstyrelsen eller motsvarande. 

Åtgärder
För att nå verkan bör personer utses med uppdrag att ansvara för att åtgärderna 
genomförs. Även här gäller att ju högre upp i den kommunala hierarkin som ansvaret 
ligger, desto bättre. 

Uppföljning
Gör om Lupp om tre år. 
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Frågor som finns med i Luppen 2010

FAMILJ OCH BOENDE
Vilket år är du född?

Är du tjej eller kille?

Vem bor du tillsammans med?

Hur bor du? (villa, gård eller radhus,  
lägenhet med förstahandskontrakt, 
lägenhet i andra hand, studentrum/
studentlägenhet, inneboende/inack-
orderad, inget alternativ stämmer för 
mitt boende)

Vad har du för postnummer?

Var är du och dina föräldrar födda? 
(du själv, din mamma, din pappa

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

Är du svensk medborgare?

Vilken är din nuvarande syssel-
sättning? (Det du i huvudsak gör på 
veckodagarna). 

Om du studerar, vad heter den skola 
du går i?

Vilken årskurs går du i? (timmar/
vecka, fast anställning, tillfällig 
anställning)

Har du extrajobb på kvällar eller 
helger?

Deltar du i någon utbildning på kväl-
lar eller helger?

Vilken är din mammas/pappas 
nuvarande sysselsättning? (Arbetar, 
studerar, mammaledig, arbetslös,  
pensionerad/förtidspensionerad, 
sjukskriven, annat, vet inte)

Vilken är din mammas/pappas hög-
sta avslutade utbildning?

Vilket bostadsområde bor du i?

FRITID
Hur mycket fritid har du?

Hur mycket, av det du är intresserad 
av, finns det att göra på fritiden?

Tycker du att det saknas fritidsmöjlig-
heter, i så fall vilka? 

När du träffar dina kompisar på 
fritiden, var brukar ni då OFTAST 
vara? (hemma hos varandra, på ett 
café, på ett  
ungdomens hus, en fritidsgård eller 
liknande, på en restaurang, pub, 
bar eller liknande, i en idrottshall/
sporthall eller på annat ställe i 
samband med idrott, utomhus, i en 
föreningslokal, inte på någon av 
ovanstående platser)

Tycker du att det saknas ställen att 
vara på för dig och dina kompisar? 
Skriv i så fall vilka.

Hur ofta gör du följande saker på din 
fritid? (”Tränar dans/spelar teater”)

Finns det något du skulle vilja göra 
på din fritid som du inte gör på 
grund av att du är kille eller tjej?

Är du just nu medlem i någon/några 
av följande föreningar?

I hur stor utsträckning upplever du 
att du kan vara med och påverka 
föreningens verksamhet?

Har du under de senaste 12 månad-
erna gjort någon semesterresa 
eller nöjesresa som varat minst en 
vecka?

Har du varit utanför Sverige utan 
sällskap av dina föräldrar?
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Vilket av följande har du gjort när du 
har varit utomlands? (arbetat, stu-
derat (även språkresa eller kort kurs), 
varit volontär, varit på ungdomsutbyte, 
varit på semester, besökt släkt eller 
vänner, annat)

Om du inte har arbetat, studerat, varit 
volontär eller varit på ungdomsut-
byte utomlands, vad behövs för att 
du ska göra det?

SKOLA
På vilket gymnasieprogram går du?

Bor du i samma kommun som du går 
i skolan i?

Har du varit tvungen att flytta för att 
kunna gå i den skola som du går i 
nu?

Hur tycker du att det är i din skola? 
(Det är bra stämning i skolan, 
Mobbning är ett problem i skolan, Om 
en elev mobbar en annan elev agerar 
skolan, Främlingsfientlighet är ett 
problem i skolan, Sexuella trakasserier 
är ett problem i skolan, Elever och 
lärare bemöter varandra med respekt 
i skolan, Om en lärare kränker en elev 
agerar skolan, Pojkar får bättre möj-
ligheter än flickor, Flickor får bättre 
möjligheter än pojkar, Jag har fått veta 
vad eleverna ska ha inflytande över i 
skolan etc)

Vad tycker du om de här sakerna i din 
skola? (Skolmiljön, Skolbiblioteket, 
Skolmaten, Ditt schema, Möjligheten 
att få extra hjälp och stöd om du 
behöver det)

Hur mycket VILL du som elev vara 
med och bestämma om?  (Vad du 
får lära dig, Vilka böcker/läromedel 
ni ska ha, Hur ni ska arbeta, t.ex. 
grupparbete/projektarbete, Skolmiljön 
inne, t.ex. klassrum och uppehållsrum, 
Skolmiljön ute, t.ex. skolgården, 
Reglerna i skolan, Läxorna, Proven, 
Skolmaten, Schemat)

Hur mycket FÅR du som elev vara 
med och bestämma om? (Vad du 
får lära dig,Vilka böcker/läromedel 
ni ska ha, Hur ni ska arbeta, t.ex. 
grupparbete/projektarbete, Skolmiljön 
inne, t.ex. klassrum och uppehållsrum, 
Skolmiljön ute, t.ex. skolgården, 
Reglerna i skolan, Läxorna, Proven, 
Skolmaten, Schemat)

Brukar du skolka?

Vad tycker du om den information 
du fått inför valet av gymnasiepro-
gram?

Vad tycker du om den information du 
fått om fortsatta studier på univer-
sitet och val av yrke?

POLITIK, SAMHÄLLE OCH 
INFLYTANDE

Hur intresserad är du av politik?

Har du någon gång det senaste 
året deltagit i någon av följande 
aktiviteter, eller kan du tänka dig 
att göra det?

Tänk dig att du är politiker och 
bestämmer i den kommun där du 
bor. Vad är viktigast att satsa på? 
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Hur stor möjlighet tycker du att du 
själv har att föra fram dina åsikter 
till dem som bestämmer i kom-
munen?

Vill du vara med och påverka i frågor 
som rör den kommun där du bor? 
Vad vill du påverka? 

Vilken är anledningen till att du inte 
vill vara med och påverka?

Till vem eller vart vänder du dig om 
du vill påverka något i din kom-
mun?

Hur viktigt tycker du att det är att 
beslutsfattare i kommunen och 
grupper av ungdomar träffas och 
diskuterar?

Skulle DU vilja träffa beslutsfattare i 
kommunen?

Hur intresserad är du av samhälls-
frågor?

Hur intresserad är du av vad som 
händer i andra länder?

TRYGGHET
Om du tänker tillbaka på det senaste 

halvåret, har något av följande hänt 
dig?

Känner du dig trygg på följande stäl-
len? (Utomhus i mitt bostadsområde 
på dagen, Utomhus i mitt bostadsom-
råde på kvällen, På väg till eller från 
skolan, I klassrummet, På rasterna i 
skolan, På ungdomens hus, fritidsgård 
eller liknande, På diskotek eller annat 
nöjesställe, Ute på stan, på allmän 
plats, På buss, tåg, tunnelbana eller 

liknande, I hemmet)

Har du blivit mobbad eller utfryst det 
senaste halvåret? Var hände detta?

Har du själv deltagit i mobbning eller 
utfrysning det senaste halvåret?

Hur bedömer du ditt allmänna hälso-
tillstånd?

Hur ofta är du sjuk?

Hur ofta har du haft följande besvär 
under det senaste halvåret? 
(Huvudvärk, Ont i magen, Svårt att 
somna, Känt dig stressad, Trött under 
dagarna, Sovit dåligt på natten)

Hur ofta händer följande? (Att du 
hoppar över frukosten, Att du hoppar 
över lunchen, Att du äter snabbmat, 
Att du äter godis eller snacks)

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

HÄLSA
Hur ofta brukar du? (Röka cigaretter, 

Snusa, Dricka folköl, Dricka starköl/
starkcider/, alkoläsk/vin/sprit)

Hur får du vanligen tag på alkohol?

Hur ofta dricker du så mycket alkohol 
att du känner dig berusad?

Får du dricka alkohol för dina föräl-
drar?

Har du någon gång? (Använt hasch 
eller marijuana, Använt annan nar-
kotika än hasch eller marijuana)

Hur gammal var du när du (om 
någonsin) gjorde följande saker för 
första gången? (Rökte cigaretter, 
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Snusade, Drack dig berusad, Provade 
marijuana eller hasch)

Har du det senaste halvåret upplevt 
att du har blivit orättvist behandlad 
på ett sätt så att du känt dig kränkt?

Jag blev orättvist behandlad i kontakt 
med: (sjukvården, polisen/rättsväsen-
det, socialtjänsten, Arbetsförmedlin-
gen, försäkringskassan, restaurang/
diskotek/pub/bar, organisation eller 
förening, skolans personal, andra 
elever/studenter, arbetsgivare, arbets-
kamrater, någon i min familj, annan 
privatperson) 

Av vilken orsak blev du orättvist  
behandlad?

ARBETE
Tidigare i enkäten frågade vi dig om 

du har något extrajobb. Om du inte 
har det, har du då försökt att få ett 
extrajobb utan att lyckas?

Hade du ett sommarjobb i somras? 
Hur fick du ditt sommarjobb?

Har du försökt få ett sommarjobb 
utan att lyckas?

Skulle du kunna tänka dig att starta 
eget företag i framtiden?

Har någon av dina föräldrar ett eget 
företag?

Om du hade alla möjligheter, vad 
skulle du då HELST göra direkt 
efter gymnasiet? (studera på högskola 
eller universitet i Sverige, studera 
utomlands, studera på komvux, 
studera på folkhögskola, jobba här 

i kommunen eller i en kommun i 
närheten, jobba någon annanstans i 
Sverige, jobba utomlands, åka ut och 
resa, bo kvar hemma och bara ta det 
lugnt, sedan, får jag se vad jag ska 
göra, annat, vet inte)

Vad TROR du att du kommer att göra 
direkt efter gymnasiet?

FRAMTID
Tror du att du kommer att flytta från 

kommunen där du bor?

Varför kan du tänka dig att flytta från 
kommunen?

Vad tror du skulle kunna få dig att 
flytta tillbaka?

Om du hade alla möjligheter, var 
skulle du då HELST vilja bo om 
tio år?

Vilken är den högsta utbildning som 
du planerar att gå?

Hur ser du allmänt på framtiden för 
din egen del?



Tack

För att ha genomfört Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i din kommun och 
i Kalmar län och genom det bidragit till denna skrift. 

Borgholms kommun

Eksjö kommun

Emmaboda kommun

Hultsfred kommun

Högsby kommun

Kalmar kommun

Mönsterås kommun

Mörbylånga kommun

Oskarshamns kommun

Torsås kommun 

Vimmerby kommun

Västerviks kommun



Från Lupp till handling

Lupp - lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
är ett verktyg som används av kommuner för 
att värdera och utveckla sitt ungdomsarbete. 
Frågorna som ställs i Luppenkäten spänner över 
ett stort område och svaren är därför intressanta 
för många. 

I denna skrift beskriver vi hur man kan gå från 
Lupp till handling, samt hur olika grupper 
kan använda sig av resultatet. Luppen går över 
sektorgränser! 




