
LUPP i Vaggeryds kommun 
- en studie av ungdomars upplevelse om 
möjligheter till delaktighet och påverkan



Här kommer nu resultatet av det arbete så många av kommunens unga 
gjorde en vecka i början på september 2013. Datasalar bokades, iPads 
delades ut, temaarbeten genomfördes med klasserna av inspirerande 
mentorer och tillsammans peppade, stöttade och genomförde arbetsgruppen 
bestående av KoF, SOC, AME, BUN och kansliet det uppdrag man fått sig 
tilldelat genom ett beslut i Kommunstyrelsen i början på året.

Under den introduktion som vi fick under en utbildningsdag hos Ungdoms-
styrelsen i Stockholm, stod det ganska tidigt klart att ju äldre ungdomar vi 
skulle försöka få tag i, desto svårare skulle det komma att bli. 

Många kommuner bestämde sig i förväg för att enbart rikta sig åt den mest 
lättåtkomliga gruppen mellan 13 och 16 år, men i Vaggeryds kommun valde 
vi att försöka nå även 16 till 19 år, främst genom Fenix, vårt eget kommunala 
gymnasium, men också 19- till 25-åringarna genom en bearbetning såväl på 
nätet som med personligt adresserade utskick hem i brevlådorna och genom 
besök på Arbetsförmedlingen de dagar de hade aktiviteter riktade till just den 
målgruppen. 

Vår AME bearbetade personligen de ungdomar i åldersgruppen som de 
hade hos sig och där lades stort engagemang ner. Icke desto mindre stod det 
vid undersökningens slut ganska klart att det statistiskt mest säkra materialet, 
det stod våra 13 till 16-åringar för och – det tål att speciellt betonas – det är 
den åldersgrupp som vi kommer att ha kvar hos oss längst här hemma i 
kommunen, vilket gör dem extra värdefulla för oss när vi förbättrar 
ungdomars inflytande i vårt uppdrag och arbete. 
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”
D6. VAD VILL DU PÅVERKA?

HAR INGET JUST NU, MEN OM DET 
NÅGON GÅNG SKULLE VARA NÅGOT 
JAG VILL ÄNDRA PÅ, SÅ VILL JAG 
KUNNA HA MÖJLIGHETEN TILL ATT 
FÖRSÖKA GÖRA DET.

- Gymnasieelev i Vaggeryds kommun

För den bästa ungdomsenkäten är den som också följs upp och 
stäms av med en ny undersökning om ytterligare några år, för att 
kunna se att det vi gjort verkligen gett avtryck. De här ungdomarna 
kommer att finnas hos oss länge nog för att vi ska hinna fråga dem 
igen.

Stort tack till alla som beslutat, bidragit, deltagit och tillsammans 
sett till att vi som arbetar inom kommunen som organisation, 
politiker och tjänstemän, nu fått ett väldigt värdefullt arbetsverktyg 
att hämta riktning, kunskap men inte minst inspiration, ifrån. För nu 
börjar det riktiga jobbet – det att se till att vi alla inom våra 
respektive förvaltningar tar in det som våra unga nu talat om för 
oss, och har med oss det i utvecklingen av just vår lilla småstad –  
   platsen där man gör skillnad!

Arbetsgruppen 
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Den 23 januari 2013 beslutade en enig kommunstyrelse att vi i vår 
kommun i år skulle delta i den stora ungdomsvaneundersökning som 
Sveriges kommuner genom Ungdomsstyrelsen arbetat fram på uppdrag av 
regeringen. Uppdraget är det verktyg som enkäten utgör, för att kommuner 
ska kunna följa upp hur de bedriver sin lokala ungdomspolitik och i 
förlängningen för att man på nationell nivå ska kunna följa hur 
övergripande beslut som berör ungdomar slår igenom i lokalsamhället.

Den enkät som Ungdomsstyrelsen processat fram och som genom åren 
finslipats vartefter fler kommuner anslutit sig och genomfört undersökningen, 
sträcker sig över fem s k sfärer – ett resonemang som vi hämtar från 
rapporten  Regionförbundet i Kalmar län som Mats Trondman vid Centrum 
för kultursociologi vid Institutionen för samhällsvetenskaper på det nya 
Linnéuniversitet, formulerat och närmare specificerat. Sfärerna är namngivna 
Tillit, Erkännande, Skola, Fritid och Delaktighet.

I Vaggeryds kommun vill vi självfallet lära oss mer om alla dessa våra 
ungdomars sfärer, men specifikt är det den sista som intresserar oss mest – 
den om Delaktighet. Under en lång tid har det politiska utrymmet för 
ungdomar att konkret och direkt kunna ta plats i samhällsbygget här i vår 
kommun, stått tomt och outnyttjat.

Det här är inget vare sig ovanligt eller unikt dilemma just för oss, tvärtom. 
Ungdomars brist på vilja att engagera sig politiskt är ett problem för Sverige 
i helhet, och för småkommuner i synnerhet. Därför är det en uttalad ambition 
med hela vår ungdomsvaneundersökning att så långt möjligt hitta incitament 
till vad som skulle kunna underlätta för ungdomar att använda sin möjlighet 
till påverkan av sin vardag.

Det är således ett uttalat mål för oss, att utifrån denna rapport även leda 
resonemanget vidare kring frågan ”Hur ta vara på ungdomars engagemang?” 
och i slutänden förhoppningsvis kunna erbjuda ett s k Ungdomsråd i en form 
som skulle kunna hålla över tid och inte – som tidigare – utifrån hur länge en 
enskild ungdom orkat brinna och engagera sig. 

BAKGRUND OCH 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
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“

Men för att vi verkligen ska kunna göra detta är det viktigt att fastslå en 
grundläggande syn på utfallet av undersökning som vi nu håller i handen, 
och den handlar om respekten för upplevelsen. 

Mats Trondman, professor i kultursociologi, tidigare på Malmö högskola 
men sedan början av 2007 på Växjö universitet - numera en del av Linné-
universitetet - är rikskänd för sin barn- och ungdomsforskning. Följande text 
är ett utdrag ur en rapport han gjorde för Kalmar län (2010): 

… ungdomars villkor är uttryck för ungdomars 
upplevelser av dessa villkor. Det betyder åtminstone två 
saker. Att det är de ungas och inga andras upplevelser vi 
beskriver. Andra, till exempel olika kategorier av vuxna, 
kan mycket väl göra andra bedömningar av hur ungas 
villkor gestaltar sig. De kan ha andra upplevelser av hur 
relationer mellan vuxna och unga ser ut. De kan naturligtvis 
också dela de ungas upplevelser och finna dem riktiga och 
högst sannolika. Ungdomar skiljer sig härvidlag inte från 
vuxna. Alla vi har upplevelser av våra villkor och grad av 
delaktighet. Det betyder att det som uttrycks i våra 
statistiska beskrivningar är just upplevelser och inte en 
oproblematisk återgivning av verkliga villkor (…) Om de 
unga upplever att, som exempel, relationer mellan vuxna 
och ungdomar ser ut på ett visst sätt, så är det så de blir 
verkliga för dem. Vi har alltså ingen annan väg att gå, än 
att ta vår utgångspunkt för en dialog med dem och om hur 
dessa villkor gestaltar sig och kan, om så behövs, 
förändras.

- Trondman & Eliasson, 2010: 23

Det handlar alltså inte om att läsa vad våra ungdomar sagt i under-
sökningen, och i den mån vi misstycker eller känner oss missförstådda 
eller orättvist värderade, ägna oss åt att argumentera emot detta. 
Är exempelvis ungdomarnas upplevelse att mötesplatser saknas, trots att inte 
bara den kommunala ungdomsgården, utan också kyrkornas finns, så är det 
deras upplevelse.
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”… enkäten ska öka intresset för demokrati- och samhällsfrågor 
och leda till att vi får igång ett aktivt ungdomsråd på ett sätt 
som innebär kontinuitet.(…) Ett annat självklart mål är att 
tillföra mer kunskap till det förvaltningsöverskridande arbete 
som redan idag finns, bl a i form av BUS, och ge inspiration 
och kunskap till att ytterligare fördjupa dels det förebyggande 
arbetet för ungdomar i utsatthet och dels bättre ta tillvara på 
engagemang och vilja till delaktighet i olika former.

“50% av unga jonglörer i Vaggeryds kommun 
 har slutat med sin fritidsaktiviet”

Småstadens statistiska lappkast
Hur många fördelar det än finns med att vara en småstad i form av korta 
beslutsvägar och nära till samtal mellan tjänstemän och politik, förvaltningar 
och civilsamhälle, så är en av nackdelarna att när vi gör mätningar som 
ungdomsenkäten, så påverkar en individs svar statistiken väldigt mycket för 
att vi är så få. Det här är något vi ska vara uppmärksamma på och när vi ser 
något vi tycker är alarmerande, så ska vi också ifrågasätta vad siffrorna 
betyder egentligen och - när så behövs - förlita oss på andra aktörer som vet 
mer i just den specifika frågan. 

Därefter kan vi utreda vad det är som gör att de ändå har den upplevelsen.
Är det de begränsade öppettiderna, är det åldersindelningarna eller är det 
uppfattningar om att man inte tillhör den grupp man föreställer sig hör dit?
Även de äldre åldersgrupperna upplever att de saknar en mötesplats - är det 
möjligtvis samma mötesplats de olika åldersgrupperna saknar?

Genom att höja blicken och se över gränser, både de mer abstrakta och 
de som går att se med blotta ögat, inte minst när det gäller våra budget-
strukturer, så blir vi de absolut bästa ambassadörerna för att visa de unga i 
vår kommun, att det lönar sig att berätta. Att det lönar sig att engagera sig. 
Att det lönar sig att bli delaktig.

Detta arbete är även ett uppdrag politiken gav oss den 23 januari 2013:
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DET FINNS ETT 

JÄTTEBRA SÄTT 

ATT FÅ SAGT 

VAD DU TYCKER

- DU KAN BERÄTTA DET.

I Vaggeryds kommun har vi bestämt 

oss för att bli en plats där man kan 

göra skillnad. Men det handlar inte 

bara om alla företagare, politiker 

och andra vuxna, utan i allra högsta 

grad om dig, du som är ung i 

Vaggeryds kommun. 

Efter sommarlovet genomför vi därför 

en enkät - LUPP:en - för att du ska 

kunna berätta hur du har det och 

kanske framförallt, hur du skulle vilja 

ha det. 

Gör skillnad! Delta i LUPP:en.

www.vaggeryd.se/lupp

Vi började arbetet med att ta fram affischer som sattes upp i skolorna redan 
på våren för att nå skolungdomarna, och vi skickade ut personligt adresserade 
vykort till alla mellan 19-25 för att nå ungdomarna utanför skolan med upp-
maningen om att logga in och fylla i enkäten. Vi bad ungdomsstyrelsen om att 
få genomföra enkäten redan i början på terminen. Vi träffade några skolors 
elever i storsamlingar innan undersökningen för att informera om varför den 
gjordes. Vi fick tidningar att berätta om det och publicerade artiklar på vår 
egen webb.

Vi underströk, peppade, och var hos ungdomarna vid själva ifyllandet – allt 
för att se till att svaren vi skulle få skulle vara så säkrade som möjligt. 

Affisch 1

INFÖR ENKÄTEN

Webbartiklar på www.vaggeryd.se

DET FINNS ETT 
JÄTTEBRA SÄTT 
ATT FÅ VETA 
VAD DU TYCKER
- VI KAN FRÅGA DIG.

I Vaggeryds kommun har vi bestämt 
oss för att bli en plats där man kan 
göra skillnad. Men det handlar inte 
bara om alla företagare, politiker 
och andra vuxna, utan i allra högsta 
grad om dig, du som är ung i 
Vaggeryds kommun. 

Efter sommarlovet genomför vi därför 
en enkät - LUPP:en - för att du ska 
kunna berätta hur du har det och 
kanske framförallt, hur du skulle vilja 
ha det. 

Gör skillnad! Delta i LUPP:en.

www.vaggeryd.se/lupp

Affisch 2

DET FINNS ETT 
JÄTTEBRA SÄTT 
ATT FÅ SAGT 
VAD DU TYCKER
- DU KAN BERÄTTA DET.

I Vaggeryds kommun har vi bestämt 
oss för att bli en plats där man kan 
göra skillnad. Men det handlar inte 
bara om alla företagare, politiker 
och andra vuxna, utan i allra högsta 
grad om dig, du som är ung i 
Vaggeryds kommun. 

Efter sommarlovet genomför vi 
därför en enkät - LUPP:en - för att 
du ska kunna berätta hur du har det 
och kanske framförallt, hur du skulle 
vilja ha det. 

Gör skillnad! Delta i LUPP:en.

www.vaggeryd.se/lupp

DET FINNS ETT 
JÄTTEBRA SÄTT 
ATT FÅ SAGT 
VAD DU TYCKER
- DU KAN BERÄTTA DET.

I Vaggeryds kommun har vi bestämt 
oss för att bli en plats där man kan 
göra skillnad. Men det handlar inte 
bara om alla företagare, politiker 
och andra vuxna, utan i allra högsta 
grad om dig, du som är ung i 
Vaggeryds kommun. 

Efter sommarlovet genomför vi 
därför en enkät - LUPP:en - för att 
du ska kunna berätta hur du har det 
och kanske framförallt, hur du skulle 
vilja ha det. 

Gör skillnad! Delta i LUPP:en.

www.vaggeryd.se/lupp

Enkäten är öppen 2:a till 7:e september
www.ungdomsstyrelsen.se/vaggeryd19_25ar

Enkäten är öppen 2:a till 7:e september
www.ungdomsstyrelsen.se/vaggeryd19_25ar

Vykort skickades till alla mellan 
19 och 25 år i kommunen
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Hur många har gjort Lupp?

Sedan 2003 har drygt 150 kommuner och stadsdelar deltagit i Lupp och 
många kommuner har deltagit flera gånger. Under dessa tio år har närmare 
178 000 unga besvarat någon av enkäterna.

W-lupp

I W-lupp finns resultaten från alla kommuners undersökningar från olika år. 
Man kan därför använda W-lupp för att göra jämförelser mellan den egna 
kommunens undersökningar från olika år, men också med andra kommuner. 

HUR MAN TITTAR PÅ 
RESULTATET

Transparens

I och med att W-lupp är webbaserat behövs ingen särskild programvara för 
att använda (förutom webbläsare naturligtvis). Man kan därför när som helst 
komma åt ”sina” data. Eftersom man inte kan se de öppna svaren i W-lupp 
(som beror på såväl tekniska som på integritetsmässiga faktorer) levereras de 
öppna svaren i Excel-fil. 

Och
 
här hade nu arbetsgruppen för LUPP den goda ambitionen att göra det 
möjligt för alla intresserade att kunna logga in och leta upp statistik som var 
specifikt intressant för deras uppdrag eller förvaltning, men...

Från detta avråddes vi av expertisen vänligt men bestämt: 
” Efter att insamlingen är avslutad tar analysarbetet vid. Här är det viktigt att 
bara de som i sitt arbete behöver arbeta med datamaterialet har tillgång till 
det. Enkäten besvaras anonymt men man ska alltid behandla data av det här 
slaget med försiktighet.”
Sålunda: Vill man från något håll få möjlighet att fördjupa sig i enkätresultatet 
så hänvisar vi till någon av representanterna i arbetsgruppen för LUPP – 
kansliet, Kultur o Fritid, Socialtjänsten IFO, Barn och Utbildning samt AME.



Vi har specifikt tittat på den del av enkäten som handlade om våra 
ungdomars upplevelse av sina möjligheter till delaktighet och påverkan.

Vi tittade också på vad man associerade till påverkanskanaler genom frågan      
om vem man skulle vända sig till om man ville påverka något i sin kommun,   
samt vad man skulle vilja vara med och påverka, dvs vad man tyckte var    
viktigt att politiken ägnade kraft åt.

Vi tittade också på vissa frågeställningar som låg under en annan rubrik,        
men som vi menar är andra indikatorer på hur det är ställt med den 
upplevelsen generellt. Till dem hörde t ex hur nöjd är du med livet i helhet?

Andra frågor vi tittat på är om man upplever sig kunna påverka sitt liv. 
Detta lyfter frågor som om man kan utbilda sig på hemorten eller om man 
måste  flytta härifrån, och om man i så fall kan tänka sig att komma tillbaka 
igen.

Med vilka ögon tittade vi?

I samma stund det blev officiellt att vår kommun i år skulle delta i ungdoms-
enkäten, blev vi ett hett villebråd hos allehanda konsulter inom rapport-
skrivning. Det är väldigt lätt, i synnerhet som liten kommun, att vilja luta sig 
på den erfarenhet dessa professionella rapportskrivare arbetat upp under 
åren, genom att leverera korstabulerad statistik åt andra kommuner.

Ungdomsenkäten är väldigt heltäckande i sina frågor, det är just det som är 
så bra med den. Men i och med detta, är den också därmed nästintill oöver-
skådlig. Samtidigt vet vi också att alltför omfattande statistik kan bli för svår 
för oss, såväl politiker som tjänstemän, att hantera. Till slut vet man inte vad 
man skall göra åt vad, och vad siffrorna egentligen betyder.  
Därför – för att inte vår, Vaggeryds kommuns ungdomsenkät 2013 – skall 
bli för svåröverblickad och därmed placerad på hyllan till ingen nytta, har 
vi försökt hitta en balans i både omfattning och redovisad information, så att 
den skall bli något vi kan förstå, förhålla oss till och faktiskt använda.

Därutöver, vill arbetsgruppen understryka, har alla förvaltningar möjlighet att 
gå in och leta specifika mätpunkter, men vår ambition – i enlighet med vårt 
uppdrag från politiken – har varit att försöka illustrera vad våra ungdomar 
säger om sin upplevelse av delaktighet och påverkan.
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De öppna svarens dynamik 
– beskrivning av vad det är och varför man gör så

En del av enkätundersökningen ger utrymme för egna formulerade svar. 
Det gäller frågorna om det är några fritidsaktiviteter man saknar, om man 
skulle vilja vara med och påverka utvecklingen i samhället, och i så fall inom 
vilka områden. 

Dessa svar går inte att behandla digitalt utan har krävt manuell härledning 
till vilket område svaret hör. Dessa svar finns heller inte tillgängliga i enkät-
resultatet på w-lupp, varför vi utöver att redovisa statistik över dem separat, 
även kommer ge dem utrymme som beskrivande illustrationer, i rapporten 
som helhet. 

För där givna svarsalternativ ibland väcker följdfrågor - t ex: hur var frågan 
formulerad, var den tydlig nog eller har man gjort en egen tolkning? 
Och, är frågorna noggrant besvarade eller finns det ungdomar som bara 
slarvigt kryssat i för att slippa omaket? - där blir resultatet i De öppna svaren 
desto mer värdefullt!  För här skriver man ju helt fritt precis just det man 
menar, utifrån den fria tanken och meningen, och vi får ett verkligt samtal 
med ett verkligt budskap, mellan en ungdom i vår kommun och oss som 
jobbar här.

Därför är vi extra uppmärksamma på vilka områden som engagerat, 
i just De öppna svaren.
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Den statistiska insamlingen är indelad i två huvudgrupper: ungdomar årskurs 
7-9 i högstadiet samt ungdomar årskurs 1-3 i gymnasiet.
Vi kommer att fokusera på den första gruppen i detta fall precis som nämnt i 
förordet eftersom denna grupp är aktuell för en framtida Ungdomsenkät 
medan dagens gymnasieelever i kommunen kan komma att bli mer 
svåråtkomliga efter sin studentexamen. 

Gruppen åk 7-9 består av 553 deltagare från Hjortsjöskolan i Vaggeryd 
samt Fågelforsskolan i Skillingaryd. Värt att notera att det förekommer 
enstaka bortfall i vissa statistiska resultat d v s svarsalternativ som inte blivit 
ifyllda. Däremot är dessa väldigt få till antalet och påverkar inte resultaten 
nämnvärt i sin helhet med tanke på det omfattande deltagandet.

Statistik kan presenteras visuellt i olika former (diagram, siffror, tårtbitar 
o s v) beroende på vilka värden svarsalternativen antar, huruvida det finns 
bakgrundsfrågor till dessa osv. Det är viktigt att veta att statistik kan ge olika 
intryck beroende på vald visuell demonstration. Som utgångspunkt kommer 
statistiken från Ungdomsenkäten presenteras med gruppen som helhet utan 
uppdelningar i nominalvärden (ålder, kön, etnisk bakgrund osv).  

I denna rapport kommer fokus läggas på statistik som berör delaktighet. 
Med inspiration från Mats Trondmans tes om Delaktighetens sfär kommer 
diagram plockas fram som är kopplade till elevernas känsla av tillhörighet 
som Trondman beskriver det (Trondman & Eliasson, 2010: 117). 

RESULTAT AV STATISTISK 
INSAMLING 
- med fokus på delaktighet och inflytande
Av: Nermin Deumic, sociologistudent
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15%

25%

35%

tjej

kille

1. Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan

Stämmer
mycket bra

Stämmer
ganska bra

Stämmer 
varken bra
eller dåligt

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer
mycket dåligt

2. Hur mycket vill du som elev vara med och bestämma om skolmiljlön inne?

Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting
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10%

20%

30%

40%

3. Hur stor möjlighet tror du att du har själv har att föra 
fram åsikter till dem som bestämmer i kommunen?

Mycket stora Ganska stora Ganska små Mycket små Vet inte

4. Skulle du vilja träffa politiker i kommunen?

Ja Nej Vet inte

10%

20%

30%

40%

50%
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10%

20%

30%

40%

6. Om du är med i en förening, upplever du att du kan vara 
med och påverka föreningens verksamhet?

Ja, så mycket
som jag vill

Ja, men mindre 
än vad jag skulle 

vilja

Jag vill inte påverka 
föreningens verksamhet

5. Är du medlem i någon förening?

Ja

Nej
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7. Hur nöjd är du med ditt liv i sin helhet?

Mycket missnöjd

Ganska missnöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

8. Hur nöjd är du med din skolsituation?

Mycket missnöjd

Ganska missnöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd
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Stämmer
mycket dåligt

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt

Stämmer 
ganska bra

Stämmer 
Mycket bra

10%

20%

30%

40%

50%

60% 9. Det är bra stämning i skolan

10. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?

Gå en gymnasieutbildning i den 
kommun som jag bor i

Gå en gymnasieutbildning i en 
annan kommun

Börja jobba

Annat

Vet inte
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Jobb

Studier

Flick-/pojkvän eller kompisar

Närheten till min familj/släkt

Närheten till naturen

Närheten till stan

Lätt att få egen bostad

Större möjlighet att utöva mina 
fritidsaktiviteter

Annat

Vet inte

12. Vad är det som gör att du vill bo kvar i din kommun?

11. Av vilken anledning tror du att du kommer att flytta från kommunen?

Jobb

Studier

Flick-/pojkvän eller kompisar

Närheten till min familj/släkt

Lätt att få egen bostad

Större möjlighet att utöva mina 
fritidsaktiviteter

Annat

Vet inte

Vill prova på något nytt
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Närheten till min familj/släkt

Närheten till min familj/släkt

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

Hemma hos varandra

På ett café

På ett ungdomens hus, fritidsgård

På galleria eller köpcentrum

Sporthall eller annat ställe i 
samband med idrott

Utomhus

Föreningslokal

Centrum/på stan

Någon annanstans

14. Vill du vara med och påverka i frågor      
      som rör den kommun där du bor?

Ja

Nej
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Skolan

Skolmaterial

Mobbning

Krimilatitet-/drogförebyggande

Miljö

Kollektivtrafik

Mer sport

Kultur, foto/film/dans/musik 

Motor

Av de i högstadiet som redovisade svar i de öppna fälten till frågorna “Tycker du att det saknas 
fritidsaktiviteter, isåfall vilka?”, “Vad vill du påverka?” och “Finns det något utöver detta som du vill 
att din kommun ska veta?” har vi under totalt 422 svar delat upp dessa i nyckelord/nyckelkoncept 
som kom fram.  

Dessa nyckelord representeras av cirklarna, där ju större cirkel, desto fler gånger har dessa nyckelord 
nämnts (beräknat i skala utifrån procent av totalen).

Vad vi gjorde

DE ÖPPNA SVAREN 

(figur 15)
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Fysisk samhällsplanering

Skolmat

Mötesplatser

Allmän världsförbättring
Inkludgering/integration

Jobb och utbildning

Barn- och äldreomsorg

Svårt att ta sig till aktiviteter

Cykel/skatepark

Dator
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“

Många olika saker, tycker jag. Speciellt om 
man varken är kristen eller sportintresserad, 
då finns det verkligen ingenting att göra här.

”Något kul ställe att hänga på, lite mer tonårs-
aktiga ställen att vara på, som UC fast mer 
tonårigt lixom 15-17 år kanske & man kan 
lyssna på musik, chilla och hyra ut stället så man 
kan sova över eller ha filmkvällar eller något 
liknande

Tycker att Vaggeryds kommun borde bygga 
en ramp i Skillingaryd som de lovade 2010

Väldigt mycket saknas, Skillingaryd är 
bokstavligen en av dom tommaste samhällen 
som jag någonsin varit i, restauranger, fik 
och mkt mer fattas. Och var tog den där 
skejtparken vägen?

EXEMPEL FRÅN DE ÖPPNA SVAREN
- 13-16 år

Aktiviteter på fritiden. Hur de äldre har det 
med t ex mat och fritid. Skolans läromedel och 
skolmat.

Att få ett samhälle där alla är välkomna 
att bo i

Tycker du att det saknas fritids-
aktiviteter, isåfall vilka?

Vad vill du påverka?

Att det ska finnas mer ställen där vi 
ungdomar kan vara.
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Allt ang skolan

Arbeta för en bättre värld!

Att skolan ska ha bättre mat!!!

Mer tillgång till någon vuxen att prata med. 
Sommarjobb till unga skolungdomar så att 
de kan tjäna pengar. Ungdomsläger där man 
kan träffas och lära känna nya personer

Fenix 2 kostar mycket och används för lite!

Göra så att kommunen ger mer pengar 
till skolan så de blir bättre mat och fler 
lärare!

Jag vill att det ska vara en skatepark som är 
gjord av betong och det ska inte bara vara en 
ramp utan det ska vara som skateparken i 
Jönköping, så ska det se ut, för om ni skulle 
bygga skateparken av trä så skulle den bli 
förstörd men om den är av betong så kan 
ingen förstöra och nu kommer skolmaten. 
Skolmaten är skit rent ut sagt. Den har ingen 
energi så man pallar inget och om det inte är 
gott så vill man inte äta maten och då får man 
inte energi.

Jag vill påverka fritidsaktiviteter och skolan.
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“

...finns inget att göra för folk över arton mer 
än på fredagar att gå till kyrkan

...finns knappt något att göra om man inte 
tränar nån sport osv

...att umgås med kompisarna. Det är för lite 
folk som kommer ut tycker jag.

Ja, det ska finnas mer att göra och de saker 
som vi tycker om kostar oss pengar och det är 
därför vi är tvungna att hitta på något annat. 
Om politikerna vill att vi ungdomar ska sluta 
med droger m m, ska de göra saker gratis för 
oss. Som t ex fotboll. I Vaggeryds kommun 
kostar det pengar att spela på konstgräs-
planen och inomhus och det blir vi arga på!

Jaa, en aktivitetsgrupp, alltså en grupp med 
engagerade medlemmar som finns för att 
samordna aktiviteter…

EXEMPEL FRÅN DE ÖPPNA SVAREN
- 16-19 år

Jag bor ju i skogen, men jag tycker att 
barnen i Skillingaryd borde ha någon vetig 
ungdomsgård som är öppen hela veckan!!!

Ungdomsgård eller liknande nyskapande 
av nuvarande ungdomsställen

Tycker du att det saknas fritids-
aktiviteter, isåfall vilka?
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Vad vill du påverka?

Att få bättre skolmat, och att alla ungdomar 
ska få rätt sorts utbildning och arbete. Alla 
invandrare ska ha lika stor rätt till allting 
som vi svenskar. Mindre alkohol och 
mobbing.

Skolan, infrastrukturen, integration, rasism, 
vård, äldreomsorg, skolmaten

Till att börja med informeras om nya, stora 
projekt som ska forma vårt samhälle, t ex det 
relativt nya tunnelbygget. Sedan skulle jag 
vilja vara med och påverka aktiviteter 
gällande ungdomar och föreningsliv, vilket är 
mina största intressen.

Skulle bygga något roligt för ungdomar t ex 
en skatepark och en byggnad där man kan 
lana.

Gör nått för ungdomarna! Kul å sitta på en 
parkbänk å frysa varje helg för att det inte 
finns något att göra. (..) Alla stänger in sig 
och snackar skit om varandra..”

Ungdomsgård eller liknande nyskapande 
av nuvarande ungdomsställen

Mer som kommunen ska veta för att 
kunna göra den bättre för ungdomar?
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“

En plats att umgås med vänner, så som ett 
café

Kulturella grejer, som musik och konst i olika 
former

Kvällsöppet fikaställe

Nånstans där unga vuxna kan träffas och 
umgås med varandra

En större bio med fler filmval

EXEMPEL FRÅN DE ÖPPNA SVAREN
- 19-25 år

Bilda ett ungdomsutskott i kommunen som 
kan bolla idéer och förhoppningsvis komma 
med kvalitativa förslag för de styrande. Utöver 
engageras ungdomar och får en roll i samhäl-
let som gör att man känner sig mer aktiv och 
deltagande i sin kommun. Naturligtvis kan 
inte alla förslag gå igenom men att få förslag 
direkt från de som det berör kan oftast vara 
mer positivt för alla parter.

Tycker du att det saknas fritids-
aktiviteter, isåfall vilka?

Vad vill du påverka?

Hur unga har det i samhället, både vad gäller 
jobb och bostad men framförallt arbeta på att 
minska främlingsfientlighet, näthat, 
kvinnoförnedring och öka jämnlikhet, jämn-
ställdhet och i allmänhet försöka få en större 
förståelse för varandra.
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…det är så många invandrare som kommer 
fel i livet så fort dem kommer till Sverige. 
Det behövs ett bättre sätt att ta emot dem. 
Kanske förena ”svenska” ungdomar med 
”invandrar”-ungdomar. Det fick jag aldrig 
göra. Så jag har svårt att relatera till deras 
kultur m.m. Tror att det skulle ha blivit en 
stor skillnad om jag fick skapa min egen 
uppfattning av dem samt hjälpa dem att 
komma i det svenska samhället.
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TILLSAMMANS ELLER 
VAR OCH EN FÖR SIG
Det här är ett perspektiv vi vill lyfta. För efter genomförandet av årets 
ungdomsenkät har vi som tjänstemän i uppdrag att se till att resultatet ger 
avtryck i vår verksamhetsplanering. 

Det kan vi göra på två sätt: var och en för oss själva, eller alla tillsammans.

Arbetsgruppen för LUPP vill i förstone uppmuntra alla inom vår organisation, 
att så mycket som möjligt leta efter inspiration till förbättringar, utifrån 
ungdomsenkäten oavsett vilken av de här vägarna man väljer. 
Det betyder alla, hela tiden, oavsett hur många man är i stunden och 
uppdraget. Alla initiativ är av godo.

Men det vi också verkligen önskar uppnå, är en gemensam vision om vad 
det är våra ungdomar berättat för oss och som vi därför ska försöka åstad-
komma. Tillsammans. Vi menar att det skulle kunna vara det mest effektiva 
och minst energislösande sättet för oss alla att utföra uppdraget vi fått om att 
göra verklighet av det resultat undersökningen ger oss.

Mötesplatser

I den förvaltningsöverskridande arbetsgruppen har vi sett att en sak våra 
ungdomar ger uttryck för är att de vill mötas och umgås (figur 15). 
Och i det statistiska materialet ser vi att majoriteten av ungdomar träffas och 
umgås antingen i hemmet eller utomhus (figur 13).  Vi ser möjligheten i att 
vårt ideella föreningsliv skulle få en helt annan tillväxt om vi lyckades få ihop 
våra eldsjälar med de ungdomar som upplever att de inget har att göra/det 
inget finns att göra/ingenstans att vara. 

Genom att lägga ihop dessa redovisade parametrarna, ser vi i arbets-
gruppen för LUPP att vi som organisation skulle kunna formulera ett 
gemensamt förvaltningsöverskridande uppdrag t ex om att i dialog med 
ungdomarna själva utveckla en mötesplats som passar nutidens sätt att mötas 
och umgås, där intressen och utveckling blir den gemensamma attraktions-
kraften mer än en uttalad åldersindelning. 
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“

UNGDOMSGÅRD, ELLER LIKNANDE 
NYSKAPANDE AV NUVARANDE 
UNGDOMSSTÄLLEN - Högstadieelev

På så sätt skulle vi kunna fånga upp de yngre vuxna som idag inte har 
någonstans att ta vägen för sina möten, och involvera dem i utvecklingen 
av såväl vårt samhälle som våra blivande samhällsbyggare – dvs de yngre 
barnen. Vi inkluderar dem i vår gemenskap och förvandlar dem från ett 
abstrakt ”hot” utanför de yngres UG/UC och skapar en mötesplats där man 
kan träffas och samtala över fikabord eller sparka fotboll tillsammans, helt 
oavsett om man är ett barn, en tonåring eller en morsans syster.

Skolan

Är till exempel ungdomarnas upplevelse att skolmaten är dålig eller att 
de inte kan äta sig mätta nog att orka en hel skoldag, då är det deras 
verklighet. Sen har vi att utröna - utifrån att vi först naturligtvis försäkrat oss 
om att matpengen faktiskt räcker för att ge eleverna närings- och mängd-
mässigt vad de behöver -  vad det är som gör att de drar den slutsatsen. 
Är det maten i sig det handlar om eller är det hela lunchrasten som helhet? 
Har man för kort tid på sig att äta, känner man sig stressad för att nästa 
klass står och stampar och vill in medan man själv fortfarande äter, ligger 
lunchrasten fel sett över längden på hela skoldagen, är det den fysiska miljön 
som är oinbjudande eller får maten helt enkelt bara vara en symbol för en 
känsla av vanmakt – dvs en känsla av att man inte kan påverka sin 
vardagssituation över lag? 

För trots att det finns så kallade organiserade påverkansmöjligheter genom 
t ex matråd och elevråd, som eleverna till stor del upplever tas på allvar och 
lyssnas på (figur 1), så är skolmaten fortfarande en punkt som kommer upp 
frekvent i de öppna svaren som något man skulle vilja påverka. (figur 15)
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”

Uppdraget

I slutänden har vi som kommun i uppdrag att stimulera våra ungdomars vilja 
att delta och påverka. Att två tredjedelar av våra högstadieungdomar säger 
sig inte egentligen vilja påverka (figur 14), är en varning för oss att verkligen 
ta på allvar, i synnerhet som de heller inte verka känna till att de kan 
(figur 3).

Det handlar om att vår demokrati inte ytterligare skall utarmas och därmed 
äventyras för framtiden. Vi måste visa att det är meningsfullt att tänka och 
vilja och därefter försöka.

FRITIDSAKTIVITETER VET JAG INTE 
RIKTIGT OM DET SAKNAS NÅGOT, MEN 
JAG VILL GÄRNA KUNNA GÅ TILL ETT 
MYSIGT CAFÉ OCH PLUGGA ELLER HA 
DET MYSIGT MED VÄNNER - Högstadieelev

När vi så har hittat den här framtida formen för De goda mötena, har vi 
också hittat forumet. Det där våra unga, morgondagens vuxna, kan utrycka 
sig, sina viljor, åsikter och behov och utöva Demokrati – den nya formen av 
ett gammalt s k ungdomsråd, helt enkelt. En plats där man kan göra skillnad. 

För om det är vad man har fått uppleva som ung, så är det ett starkt skäl att 
flytta tillbaka, med sina egna barn.
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FRITIDSAKTIVITETER VET JAG INTE 
RIKTIGT OM DET SAKNAS NÅGOT, MEN 
JAG VILL GÄRNA KUNNA GÅ TILL ETT 
MYSIGT CAFÉ OCH PLUGGA ELLER HA 
DET MYSIGT MED VÄNNER

“Ur Sveriges Kommuner och Landstings 
”Barn och unga – här, nu och framåt”

”Barns och ungas välfärd är en investering för framtiden. Samhället satsar i 
stort allt mer resurser på verksamheter som rör barn och unga men analys, 
helhetsperspektiv och långsiktighet saknas allt för ofta.
Med barn och unga menar vi här barn och ungdomar 0 till 24 år, beroende 
på vilket verksamhetsområde det rör sig om. Frågor som rör barn och unga 
spänner över flera verksamhetsområden och huvudmän, exempelvis hälso- 
och sjukvård, förskola, skola, kultur och fritid, socialtjänst, arbetsmarknad 
och integration. 
För att ge barn och unga så bra förutsättningar och stöd som möjligt behöver 
kommuner och landsting gemensamt analysera, planera och följa upp behov, 
insatser och resultat. Den politiska nivåns samordning är avgörande för hur 
framgångsrikt och långsiktigt det verksamhetsöverskridande arbetet blir. ”

figur 16: Det samordnade uppdraget

figur 17: Det splittrade uppdraget
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Att diskutera på respektive 
förvaltning:
* Hur vill vi använda oss av materialet från LUPP:en 2013 i vårt arbete?
 
* Kan ett gemensamt övergripande projekt generera mervärden för oss i våra        
   övriga egna uppdrag?

Vi har bett våra unga om deras tid och deras uppmärksamhet, och vi har fått 
den. Vi gjorde det för att vi vill lära oss av vad de tycker, och vi har gjort det 
för att vi vill skapa ett utrymme för dem att utöva påverkan och i förlängningen 
demokrati över huvud taget. Nu är det absolut finaste sätt vi kan visa respekt 
för det arbete som lagts ner, att med öppna ögon och sinnen, ta till oss all 
denna värdefulla information och tillsammans försöka hitta gemensamma 
lösningar som vi alla kan bidra till att göra verklighet av.
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