
 

 

Sammanfattning - LUPP-enkäten hösten 2013 

Inledning och bakgrund  

I november 2013 gjordes LUPP-enkäten bland unga i Mölndal. Syftet är att få kunskap 

om hur unga upplever sin livssituation och att ta tillvara deras tankar och idéer och vilja 

till delaktighet. Enkäten omfattar frågor om fritid, skola, hälsa, trygghet, politik, arbete 

och framtidstro. Resultatet presenteras i en särskild rapport. LUPP-enkäten (Lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken)är utformad av ungdomsstyrelsen och genomförs 

varje år av ett 30-tal kommuner i landet.  

De allra flesta elever i åk 8 i kommunens skolor fick möjlighet att svara på skoltid, 

däremot deltog ingen av de fristående skolorna i Mölndal. Svarsfrekvensen motsvarar 

72 % av de boende i åldersgruppen. De ungdomar som går i gymnasiets år 2 i Mölndal, 

Kungsbacka eller Härryda besvarade också enkäten på skoltid. Ungdomar som valt 

gymnasium i Göteborg eller i någon annan kommun fick brev med en inbjudan att 

besvara enkäten via webben, men endast en mindre grupp valde detta. Svarsfrekvensen 

är därmed 43 % bland ungdomar boende i Mölndal i ålder för gymnasiet år 2. För de 

frågor som gäller skolan redovisar rapporten även svar från eleverna vid Mölndals 

gymnasieskolor, inklusive inpendlare, d v s oavsett boendeort. 

I Göteborgsregionen genomförde sex kommuner enkäten hösten 2013. Samarbete har 

skett kring analys och rapportskrivande, som har utförts av GR/FoU i Väst.  

Resultat 

Hälsa och nöjdhet 

En klar majoritet av Mölndals unga, drygt 80 %, är nöjda med sina liv. Andelen är något 

högre i åk 8 än i gymnasiet och fler pojkar än flickor är nöjda, särskilt om man ser till 

andelen mycket nöjda i åk 8 där andelen pojkar är 57 % jämfört med 37 % flickor.  

Runt 80 % beskriver också sin hälsa generellt sett som mycket eller ganska bra. 

Samtidigt uppger mer än hälften någon form av regelbundna hälsobesvär, framför allt 

stress, sömnproblem och trötthet.   

Nära nio av tio ungdomar är nöjda med sina kompisrelationer. Runt 11 % av eleverna i 

åk 8 uppger att de mobbats eller blivit utfrysta under det senaste halvåret, i gymnasiets 

år 2 är siffran 7 %. Nära 40 % i åk 8 och 30 % i gymnasiet anger att de blivit utsatta för 

orättvis behandling på ett sådant sätt att de mått väldigt dåligt. Vad behandlingen har 

sin grund i framgår inte av enkäten.  



Fritid  

Nästan var tredje ungdom i gymnasiets år 2 anser att det finns för lite att göra på 

fritiden, ännu något fler av flickorna. I åk 8 är missnöjet mindre. Bland de yngre är också 

bredden av fritidsaktiviteter större och fler är medlemmar i någon förening. Flickorna 

har störst bredd av aktiviteter och många gör flera olika saker, t ex skriver, läser, spelar 

och skapar musik, dans eller teater, utövar idrott, hantverk eller är aktiv i förening. 

Pojkarna har i störst utsträckning anknytning till någon förening.   

Skola  

Ungefär tre av fyra skolelever är nöjda med undervisningen i sin skola. Ungefär två av 

tre upplever att de kan få hjälp och stöd när de behöver det. Runt 80 % av åk 8 eleverna 

tycker det är bra stämning i skolan, något högre andel i gymnasiets år 2.  

Minst hälften av skoleleverna vill vara med och bestämma i olika frågor i skolan. Det är 

dock färre som anser att de får vara med och bestämma., med en variation mellan 12 och 

50 % i olika frågor. Flickorna vill i högre grad vara med och bestämma än pojkarna. 

Gapet mellan viljan till inflytande och upplevelsen av det faktiska inflytandet är störst 

när det gäller skolmaten och schemat.  

Politik och samhälle 

Fler ungdomar är intresserade av ”vad som händer i andra länder” än av 

”samhällsfrågor”, och fler är i sin tur intresserade av ”samhällsfrågor” än av ”politik” 

Nära 40 % anger att de vill vara med och påverka i frågor som rör den egna kommunen. 

Samtidigt är endast 3 % av ungdomarna i gymnasiets år 2 medlemmar i något parti.  

En minoritet av de unga tror att de har mycket eller ganska stora möjligheter att föra 

fram sina åsikter till kommunens beslutsfattare. Bland flickorna i åk 8 gäller det bara en 

av tio.  

I båda åldersgrupperna tycker både flickor och pojkar att skolan är en av de viktigaste 

frågorna för kommunens politiker att satsa på. Bland de äldre är arbeten för unga den 

högst prioriterade frågan. Andra viktiga frågor är arbete mot främlingsfientlighet och 

kriminalitet.  

Arbete och framtidstro 

Drygt hälften av ungdomarna i gymnasiets år 2 sommarjobbade förra året. Hälften av 

dessa fick sommarjobbet via kommunen och nästan var fjärde via familjen. Samtidigt 

sökte 25 % sommarjobb utan att få något.  

De allra flesta, över 80 % av de ungdomar som besvarat enkäten ger uttryck för en 

positiv framtidstro. I åk 8 är pojkarna något mer positiva än flickorna, 89 % jämfört med 

85 %. I gymnasiets år 2 är siffrorna omvända, 89 % av flickorna och 81 % av pojkarna.  

 

Mera information: Rapport och information finns på molndal.se och på stadens intranät.  


