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d Företaget Skandinavisk Samhällsanalys 
har fått i uppdrag att genomföra den-
na fördjupade analys, och resultatet är 
denna rapport. 

Syftet med rapporten är att skapa ett 
handfast underlag för att kunna ta 
beslut om nya eller korrigerade 
insatser för unga. 
Rapporten beskriver inte bara vad de 
unga tycker, utan beskriver även varför 
de har denna uppfattning och vad som 
behöver göras inom olika områden. 

Rapporten fångar även upp relevanta 
frågeställningar kopplade till den nya 
ungdomsstrategin i Dalarna, med 
visionen ”Dalarna är landets bästa 
region för unga där ungas drivkraft tas 
tillvara med en tydlig plats i 
tillväxtarbetet.” 
Denna rapport är tänkt att vara tydlig, 
lättförståelig och kommunikativ, för att 
lätt kunna spridas till elever, 
vårdnadshavare, tjänstemän och för-
troendevalda. 
Därför är fokus på rapporten framåt-
syftande i sin analys, och inte enbart 
fokuserad på en analys av det 
statistiska materialet.

Bättre kännedom om ungas 
levnadssituation är många gånger 
nyckeln till en framgångsrik kommunal 
ungdomspolitik. 
Därför har Mora kommun beslutat att 
genomföra LUPP-enkäten vart tredje 
år i årskurserna 7-9 och på gymnasiet. 
Första gången genomfördes den 2004, 
och sedan dess har den genomförts 
under 2006, 2009, 2012 och nu senast 
under hösten 2015. 

Syftet med att Mora regelbundet 
genomför undersökningen är att följa 
upp de ungas uppfattning av det 
arbete som skett inom kommunen, 
och att baserat på resultatet kunna 
sätta in nya eller korrigerade insatser. 

Mora kommun har behov av att ta 
fram en fördjupad analys av Lupp-
enkäten för 2015, i form av en 
analysrapport med en tydlig 
beskrivning av olika utmaningar och 
vägen framåt för kommunen.

Bakgrund



Ungdomsenkäten LUPP 
(lokal uppföljning av ungdoms-
politiken) har utvecklats av 
Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällefrågor (tidigare 
Ungdomsstyrelsen) i samråd med 
kommunrepresentanter och 
forskare för att kommuner på ett 
enkelt sätt ska kunna ta reda på hur 
ungas situation ser ut lokalt och 
utveckla en effektiv ungdomspolitik 
som bygger på samarbete mellan olika 
sektorer. 

Enkäten består av ett antal områden 
såsom fritid, skola, politik och 
delaktighet, trygghet, arbete och 
framtid. 
Frågorna i enkäten skiljer sig något 
mellan de som är avsedda för 
högstadiet respektive gymnasiet. 

O
m

 rapporten

Rapporten har tagits fram genom en 
kombination av dokumentstudier 
(av enkätresultatet), gruppintervjuer 
med ungdomar (en grupp elever på 
högstadiet1  och en grupp elever på 
gymnasiet2 ) och en sammanfattande 
analys. 

Syftet med gruppintervjuerna med 
ungdomarna var att kunna ställa 
fördjupade frågor kring särskilt 
intressanta frågor i enkäten. 

Först fick ungdomarna svara om de 
upplevde att bilden/enkätsvaret 
stämde med deras bild, sedan fick de 
beskriva varför man svarade så och 
avslutningsvis fick man svara på vad 
som borde göras för att förbättra 
detta. 
Analysen i rapporten är fokuserad på 
de områden/frågor där svaren från de 
unga i Mora avviker från svaren från 
unga i riket som helhet, samt även på 
frågor upplevs vara av särskild vikt för 
en kommuns utveckling.

     

Om rapporten

1 Åtta elever i elevrådet på Mokarlbyhöjden, 2 pojkar och 6 flickor 
2 15 elever inom olika program på Mora Gymnasium, 6 pojkar och 9 flickor
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Det ungdomspolitiska programmet3  
uttrycker Mora kommuns 
övergripande politiska vilja när det 
gäller barn och ungdomar. 
Programmet ska vara vägledande för 
samtliga nämnder och förvaltningar, 
och de har därför i uppdrag att i bred 
samverkan ge alla barn och ungdomar 
likvärdiga möjligheter samt att 
motverka social och ekonomisk 
segregation. 
Barn- och ungdomspolitik är inte ett 
avgränsat politiskt fack utan det 
arbetet ska finnas med som en aspekt 
inom kommunens alla politikområden.

För att barn och ungdomar ska kunna 
vara delaktiga och påverka 
samhällsutvecklingen är dialogen med 
politiker och förståelsen för den 
demokratiska processen viktig. 
Tyngdpunkten läggs på dialog mellan 
barn, ungdomar och förtroendevalda 
som respektive facknämnd ansvarar 
för. 
Demokratidag och uppföljningsmöten 
ska genomföras och 
dokumenteras varje år, LUPP-enkäten 
vart tredje år. Resultaten ska lyftas som 
ett nämndsärende och därefter 
redovisas till kommunstyrelsen.

  3 Ungdomspolitiskt program, reviderat 2011-01-10, Mora kommun  

Kulturnämnden ansvarar för 
samordningen av de kommun-
övergripande ungdomsfrågorna, och 
ska i samverkan med kommun-
styrelsen/kommunfullmäktige 
dessutom svara för att programmet 
följs upp, utvärderas och revideras 
årligen. 
Unga är medborgare som i hög grad 
rör sig mellan kommunens olika 
ansvarsområden. En samverkan 
utifrån en helhetssyn på unga mellan 
kommunens nämnder, förvaltningar 
och unga är därför en förutsättning 
för att målet med programmet ska nås.

Mora kommuns ungdomspolitiska program



Kommunens politiska vilja är att:

• Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga villkor oavsett 
   sociala, ekonomiska och andra förhållanden 

• Vuxensamhället ska ta tillvara den kraft och de idéer som barn     
  och ungdomar har 

• Barn och ungdomar ska ha inflytande över sin vardag

• Barn och ungdomar ska ha inflytande över 
   samhällsutvecklingen 

• Ungdomars förslag skall beaktas i de politiska beslut som 
   fattas i kommunen

Syftet med programmet är att skapa en dialog mellan ungdomar och beslutsfat-
tare i kommunen och på så sätt ge ungdomar reellt inflytande i frågor som är 
viktiga för dem i deras vardag. Ungdomar har kunskaper och erfarenheter som 
är unika för deras generation och det är viktigt att både politiker och samhället i 
övrigt får ta del av dessa.
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Mora kommuns ungdomspolitiska program
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or I detta stycke görs en analys av olika områden och frågeställningar i LUPP-
enkäten. En viss analys görs av enkäten från 2012 men framför allt 
fokuseras analysen på LUPP-enkäten för 2015. 
I analysen av LUPP-enkäten för 2015 jämförs svaren från ungdomar i ålder 
13-16 med ungdomar i åldern 16-19 år, och en jämförelse görs även av 
svaren i Mora uppdelade på flickor och pojkar. Svaren för Mora kommun 
jämförs även med svaren från samtliga LUPP-kommuner som helhet det året. 

Det tidigare arbetet med uppföljning av LUPP-enkäten visar att det finns 
ett antal områden som behöver utvecklas och förstärkas.  Under 2012 fick 
för första gången sex ungdomar från gymnasiet uppdraget att arbeta med 
en analys av LUPP under sin sommarferiepraktik. 
De analyserade statistiken från enkäten och beskrev olika behov hos de 
unga. Ungdomarnas rapport4  lyfte bland annat fram att en genomgående 
trend var att eleverna ville kunna påverka väldigt- eller ganska mycket. 
Dock upplevde mer än hälften av både högstadieeleverna och gymnasie-
eleverna att de fick påverka ganska- eller mycket lite. Gruppen som uppgav 
att de ville påverka mycket uppgav att de kunde påverka nästan inget, eller 
ingenting. En slutsats av detta är att det finns ett gap mellan majoriteten av 
elevernas vilja att påverka och deras upplevelse av den faktiska möjligheten 
för dem att påverka sin vardag och samhället i stort. Ungdomarnas rapport 
från 2012 visade även att mer än hälften av både högstadie-och gymnasie-
eleverna inte är särskilt intresserade av politik och samhällsfrågor. 
Hälften av gymnasieeleverna intresserade sig inte heller av vad som händer 
i världen, vilket dock mer än hälften av högstadieeleverna var ganska 
intresserade av, eller mycket intresserade av. Få elever hade, med undantag 
för att skriva insändare, t.ex. tagit kontakt med någon politiker eller lämnat 
något medborgarförslag till kommunen. Intressanta områden som 
fångades upp i 2012 års luppundersökning var att det skett en positiv 
utveckling sedan 2009 när det gäller högstadieelevernas intresse för politik. 
Detsamma gäller killarna på gymnasiet. Det har däremot inte skett samma 
positiva utveckling när det gäller tjejerna. Gymnasietjejerna vill inte 
heller vara med och påverka i frågor som rör den egna kommunen i samma 
utsträckning som killarna. Ytterligare en fråga som 2012 års rapport lyfte 
fram var att ungdomarna hade dålig kunskap om hur man gör om man vill 
vara med och påverka, och till vem eller vart man skall vända sig om man 
vill göra det.
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  4 Lupp-rapport- ungdomars syn på Mora, 2013, Mora kommun 

Så var resultatet från LUPP-enkäten 2012

Ett urval av viktiga frågor



Så var resultatet från LU
PP-enkäten 2015

Huvudområdena i LUPP-enkäten för 2015 är; fritid, skola, 
politik & inflytande, trygghet, hälsa, arbete samt framtid.  
Analysen av svaren från LUPP-enkäten5 visar att precis som tidigare år 
så finns det områden där ungdomarna är mer positiva än andra områ-
den, och frågeställningar där nöjdheten är lägre.  
Det finns även områden där flickorna är mer positiva än pojkarna, samt 
även det omvända. Ett urval av frågor har gjorts som en grund för 
denna analys, delvis för att svaren från de unga i Mora avviker från 
svaren från unga i LUPP-kommunerna som helhet och delvis för att 
frågorna bedöms vara av särskild vikt för en kommuns utveckling. 

Så var resultatet från LUPP-enkäten 2015

5 Utdrag från LUPP-portalen
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a Hur mycket eller lite tycker du att det finns 
att göra på fritiden?

Betydligt fler ungdomar i Mora upplever att det finns för få saker att göra 
i den egna kommunen (ganska lite eller väldigt lite att göra) jämfört med 
svaren från alla LUPP-kommunerna. 
Detta gäller både elever i åldern 13-16 år (högstadiet) och elever i åldern 
16-19 år (gymnasiet). 

På högstadiet i Mora tycker cirka6  36 procent av ungdomarna att det 
finns ganska lite eller väldigt lite att göra på fritiden. 
Det är dock stora skillnader mellan svaren från flickor och pojkar. 

Hela 44 procent av flickorna på högstadiet tycker att det finns ganska lite 
eller väldigt lite att göra på fritiden, medan endast 29 procent av pojkarna 
tycker att det finns lite att göra på fritiden.

På gymnasiet i Mora tycker cirka 49 procent av ungdomarna att det 
finns ganska lite eller väldigt lite att göra på fritiden. Även här finns det 
stora skillnader i svaren från flickor och pojkar. 

Hela 61 procent av flickorna tycker att det finns ganska lite eller väldigt 
lite att göra på fritiden, medan endast 39 procent av pojkarna tycker att 
det finns lite att göra på fritiden.

6 Genomgående i rapporten så har den procentuella andelen avrundats till närmaste heltal



Vid gruppintervjuerna fick ungdomarna ge sin bild kring respektive 
fråga, göra en fördjupad beskrivning av varför det var så här samt ge 
förslag på vad man borde göra åt det. 

”Det är brist på information om vad som finns att göra på 
fritiden i Mora och även brist på tid för att hinna med att göra 
saker på fritiden”

”Ofta sprids info endast via slutna grupper på Facebook”

”Det saknar fritidsgarage, för bilmekaniker”

”Kvällsöppna caféer saknas”

”Vi saknar en scen där unga kan uppträda eller bara hänga”

Varför är det så här? 

N
ågra röster



Ungdomarnas förslag gällande fritidsaktiviteter

”En fritidsgård där unga 
med olika intressen kan 
umgås 
(café, brädspel, tv/dator 
spel, instrument)”

”Lägre öppettider för 
butiker och café i centrum, 
på kvällar och helger”
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”Tävlingar i olika 
sporter/lekar”

”Kommunen borde jobba mer 
med spridning av information 
kring olika fritidsaktiviteter i 
Mora, t.ex. genom lappar på 
anslagstavlor, på nätet och via 
sociala medier”

”Fler evenemang 
kring musik”



Fr
åg

a Hur ofta besöker du biblioteket på fritiden?

En mycket stor andel av ungdomarna besöker kommunens bibliotek 
väldigt sällan (någon gång per år eller aldrig), motsvarande 73 procent av 
ungdomarna på högstadiet. 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner är 67 procent av 
ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren i Mora mellan flickor och pojkar ser man att 67 
procent av flickorna besöker biblioteket väldigt sällan, och att 79 procent 
av pojkarna besöker biblioteket väldigt sällan.  

På gymnasiet är det ännu större andel av ungdomarna som besöker 
biblioteket väldigt sällan, hela 82 procent. 

Genomsnittet för samtliga LUPP-kommuner är 72 procent. 

Om man jämför svaren i Mora mellan flickor och pojkar ser man att 79 
procent av flickorna besöker biblioteket väldigt sällan, och att 85 procent 
av pojkarna besöker biblioteket väldigt sällan.  

  Utdrag från LUPP-portalen

 Genomgående i rapporten så har den procentuella andelen avrundats till närmaste heltal



”Brist på studieplatser på biblioteket”

”Det är långt till närmaste bibliotek”

”Människor läser på ett annat sätt nu, e-böcker och på nätet”

”Vi söker andra upplevelser än det som finns på biblioteket, 
.ex. musik, film” 

”Biblioteket passar bäst till yngre och till vuxna”

”Biblioteket har inte de vetenskapliga artiklar som vi behöver i 
skolan”

”Utbudet är dåligt, tar lång tid innan nya böcker kommer in”

”Tråkig lokal, ingen någon plats där man vill vara med sina 
kompisar”

Varför är det så här? 

N
ågra röster



Ungdomarnas förslag gällande biblioteket

Fö
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”Bättre internet i 
biblioteket så att fler 
kan plugga”

”Ett bredare och mer 
modernt utbud samt 
utställningar”

”Ett litet café där man 
kan sitta och fika och 
även plugga””Behövs bättre 

öppettider”

”Ordna fler och 
bättre studieplatser 
på biblioteket”

 ”En plugghörna i 
biblioteket där man 
kan prata och diskutera 
i grupp”

”Digitala böcker som 
kan låna till sin mobil 
eller sin skrivplatta”

”En miljö där man 
kan både slappna av, 
plugga och fika´”



Hur ofta går du på fritidsgård eller 
liknande?

Majoriteten av de unga i Mora går sällan på ungdomsgård eller liknande. 
80 procent av ungdomarna på högstadiet går aldrig eller endast någon 
gång per år dit. Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner är 68 
procent av ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren i Mora mellan flickor och pojkar ser man att 80 
procent av flickorna går på fritidsgård väldigt sällan, och att 82 procent 
av pojkarna går på fritidsgård väldigt sällan.  

På gymnasiet är det 89 procent av ungdomarna som sällan går på 
ungdomsgård eller liknande. 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner är 88 procent av 
ungdomarna i den åldersgruppen. 
Om man jämför svaren i Mora mellan flickor och pojkar ser man att 92 
procent av flickorna går på fritidsgård väldigt sällan, och att 86 procent 
av pojkarna går på fritidsgård väldigt sällan.  

Fråga



”Vi har endast Rosa Huset”

”Långt avstånd”

”Man känner sig ovälkommen”

”Dålig info om vad som är på gång”

”Ingen drop-in, man måste anmäla sig i förväg”

”Alltid kö för olika aktiviteter”

”Dyrt i fiket”

”Även unga vuxna är där”

”Endast öppet vardagen mellan 16-22”

”För lite aktiviteter för oss på gymnasiet”

”Saknas koppling till kultur och idrott”

”Rosa Huset styrs av vuxna”

”Dåligt urval av aktiviteter”

Varför är det så här? 
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Förslag

”Bättre öppettider, 
förslag mellan 14-24”

”Fler föreläsningar 
och utställningar”

”Behövs någon som 
håller i respektive 
aktivitet” ”Fler drop-in 

aktiviteter”

”Mer reklam för vad 
som händer där”

”Billigare kiosk/fik”

”Behövs en mer 
central 
ungdomsgård”

Ungdomarnas förslag gällande fritidsgård ...



Fr
åg

a Hur trivs jag med stämningen i min skola?

Majoriteten av de unga i Mora trivs med stämningen i sin skola. 
76 procent av ungdomarna i högstadiet uppgav att de helt eller delvis 
instämmer kring detta. 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner som trivs med stämningen 
i sin skola är 77 procent av ungdomarna i den åldersgruppen. Även om 
andelen i Mora ligger på ungefär samma nivå som snittet för samtliga 
LUPP-kommuner, så innebär det att 24 procent av ungdomarna på 
högstadiet i Mora inte trivs med stämningen i sin skola.

Om man jämför svaren i Mora mellan flickor och pojkar ser man att 70 
procent av flickorna trivs med stämningen i sin skola, och att 81 procent 
av pojkarna gör det.  

På gymnasiet är det 84 procent av ungdomarna som trivs med stäm-
ningen i sin skola. Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner är 85 
procent av ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren i Mora mellan flickor och pojkar ser man att 80 
procent av flickorna trivs med stämningen i sin skola, och att 88 procent 
av pojkarna gör det.  



”Mycket skadegörelse i vår högstadieskola” 

”Skräpigt och smutsigt i vår högstadieskola”

”Vissa elever sabbar och bryr sig inte om andra”

”Rasism på högstadieskolan, ofta skrivs ord på väggarna”

”Jag känner mig som färgad mindre värd än övriga på 
gymnasiet”

”Brist på info om skolans åtgärder”

Varför är det så här? N
ågra röster



Ungdomarnas förslag gällande trivsel
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”Informera bättre 
om åtgärderna efter 
rasistiska saker som 
hänt”

”Tydliga åtgärder 
med påföljder för de 
som saboterar”

”Vi elever kan även 
bidra, t.ex. genom 
att måla skolan”

”Mer lugn och 
ro i skolan”

 ”Mer färg i 
skolan och platser 
att sitta på”

”Övervaknings-
kameror för att ha koll 
på de bråkiga 
eleverna”



Mobbing förekommer i min skola?

20 procent av ungdomar på högstadiet uppger att mobbing förekommer 
på deras skola (att påståendet stämmer helt eller till stor del).

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner som uppger att mobbing 
förekommer i sin skola är 15 procent av ungdomarna i den 
åldersgruppen. 

Något problematisk är dock att dock är hela 33 procent av 
högstadieungdomarna i Mora uppger att de inte vet om detta stämmer 
samt att även 34 procent av ungdomarna på högstadiet säger att 
påstående delvis stämmer. 

Om man jämför svaren på högstadiet i Mora mellan flickor och pojkar 
ser man att 23 procent av flickorna upplever att mobbing förekommer i 
sin skola, och att 16 procent av pojkarna gör det.  

På gymnasiet är det 9 procent av ungdomarna som uppger att mobbing 
förekommer på deras skola. Genomsnitten för samtliga LUPP-kommu-
ner är 8 procent av ungdomarna i den åldersgruppen. 

Även för ungdomarna på gymnasiet så är det en stor andel som uppger 
att mobbing delvis förekommer (20 procent) och hela 52 procent som 
inte vet om mobbing förekommer. 

Om man jämför svaren i Mora mellan flickor och pojkar ser man att 10 
procent av flickorna uppger att mobbing förekommer på deras skola, och 
att 7 procent av pojkarna gör det.  

Fråga



”Vanligt med glåpord mellan eleverna”

”Ett tuffare klimat i skolan”

”Mobbing mest på nätet/sociala medier”

”Mobbing mest på rasterna”

”Svårt att dra gränsen mellan mobbing och lek”

”Mobbing kan vara osynlig/dold”

 ”Mobbare mår dåligt och har dåligt självförtroende, är 
avundsjuka på andra elever”

”Dålig hantering av mobbing (och rasism) i skolan”

”Brist på återkoppling till eleverna när något hänt”

”Osäker om en handlingsplan finns”

”Ett större problem i vissa klasser”

Varför är det så här? 
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Förslag

”Informera om 
skolans åtgärder mot 
mobbing när något 
har hänt”

”Fler lärare som är 
ute på rasterna”

’Fler lärare i 
korridorerna”

 ”Stäng av elever 
som mobbar 
andra”

”Tydligare och 
hårdare straff för 
mobbing”

”Prata med den 
mobbande eleven och 
dennes föräldrar när något 
händer samt även med den 
elev som mobbas 
(och dennes föräldrar)”

”Man måste ha 
tid att jobba med 
dessa frågor”

Ungdomarnas förslag mot mobbing

”Problem med 
mobbing och rasism 
kräver ett långsiktigt 
arbete”



Fr
åg

a Mina lärare behandlar killar och tjejer lika?

51 procent av ungdomar på högstadiet uppger att deras lärare 
behandlar killar och tjejer lika (att påståendet stämmer helt eller till stor 
del).

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner som uppger detta är 60 
procent av ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren på högstadiet i Mora mellan flickor och pojkar 
ser man att 57 procent av flickorna upplever att lärare behandlar pojkar 
och flickor olika, och att 47 procent av pojkarna gör det.  

På gymnasiet är det 61 procent av ungdomarna som uppger lärare 
behandlar killar och tjejer lika. 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner är 66 procent av 
ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren i Mora mellan flickor och pojkar ser man att 58 
procent av flickorna uppger att lärare behandlar pojkar och flickor lika, 
och att 65 procent av pojkarna gör det.



”Vi värderas olika av/i skolan”

”Avundsjuka mellan killar och tjejer”

”Framgångsrika elever bemöts bättre av lärare och annan 
personal”

”Som kille är det accepterat att vara bråkig i skolan”

”Högre krav på tjejer från lärarna”

”Känslor och värderingar påverkar bemötandet”

”Uppfostran och värderingar från vuxna påverkar bemötandet”

Varför är det så här? N
ågra röster



Ungdomarnas förslag om likabehandling

Fö
rs

la
g

”Våra föräldrar 
måste jobba med sina 
värderingar kring pojkar 
och flickor”

”Proven borde 
avidentifieras så att man 
inte vet om det är en 
pojke eller flicka som 
gjort provet”

”Skolan måste jobba 
med sina värderingar 
kring pojkar och 
flickor”

”Vi måste ställa 
samma krav på alla, 
oavsett kön”



Jag har fått veta vad eleverna skall ha 
inflytande över/ska kunna påverka i skolan?

39 procent av ungdomar på högstadiet uppger att de fått veta vad 
eleverna skall ha inflytande över (att påståendet stämmer helt eller till 
stor del).

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner som uppger detta är 44 
procent av ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren på högstadiet i Mora mellan flickor och pojkar 
ser man att 42 procent av flickorna upplever att lärare behandlar pojkar 
och flickor olika, och att 47 procent av pojkarna gör det. 
Cirka 30 procent av ungdomarna på högstadiet vet inte om detta 
stämmer, vilket är något högre än genomsnittet för alla 
LUPP-kommunerna.

På gymnasiet är det 44 procent av ungdomarna som uppger att de fått 
veta vad eleverna skall ha inflytande över. 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner är 51 procent av 
ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren i Mora mellan flickor och pojkar ser man att 42 
procent av flickorna uppger att lärare behandlar pojkar och flickor lika, 
och att 45 procent av pojkarna gör det.  
Cirka 30 procent av ungdomarna på gymnasiet vet inte om detta 
stämmer, vilket är betydligt högre än genomsnittet för alla 
LUPP-kommunerna.

Fråga



”Saknas info från elevrådet”

”Brist på tid för att informera från elevrådet till de olika 
klasserna”

 ”Möten sker endast då och då i elevrådet”

 ”Alla klasser är inte representerade i elevrådet”

”Elevrådet och skyddsombudet är osynligt på skolan”

 ”Brist på information om vad jag kan påverka”

Varför är det så här? 

N
åg

ra
 rö

st
er



”Mer och oftare 
information från 
elevrådet till alla 
elever i skolan”

”Mer tid för att jobba 
med elevrådet”

”Bättre 
representation i 
elevrådet behövs”

”Mer information 
om vad vi unga kan 
påverka och hur vi 
kan göra det”

Ungdomarnas förslag gällande inflytande

Förslag



Fr
åg

a Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/
elevkåren säger och tar dem på allvar?

40 procent av ungdomar på högstadiet uppger att skolans personal 
lyssnar på elevrådet och tar dem på allvar (att påståendet stämmer helt 
eller till stor del). 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner som 
uppger detta är 52 procent av ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren på högstadiet i Mora mellan flickor och pojkar 
ser man att 42 procent av flickorna upplever att skolans personal lyssnar 
på elevrådet, och att 39 procent av pojkarna upplever det. 

På gymnasiet är det 33 procent av ungdomarna som uppger att skolans 
personal lyssnar på elevrådet och tar dem på allvar. 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner är 48 procent av 
ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren i Mora mellan flickor och pojkar ser man att 28 
procent av flickorna uppger att skolans 
personal lyssnar på elevrådet, och att 39 procent av pojkarna upplever 
det.  



”Budgetproblem, skolan prioriterar andra saker”

 ”De lyssnar inte på oss”

”För lite aktiviteter inom elevrådet, för få förslag från elevrådet”

”För lite engagemang från eleverna”

”Rektorshearing är bra men otydligt vilken funktion det har och     
  hur vi kan påverka” 

Varför är det så här? 

N
ågra röster



Ungdomarnas förslag

”Ett ökat 
engagemang från 
eleverna””Ett mer aktivt 

elevråd, med fler 
förslag”

”Bättre återkoppling 
på våra förslag”

”Ökad tydlighet 
kring elevrådets 
roll och mandat””En tydlig process 

kring hur våra förslag 
hanteras av skolan”

Fö
rs

la
g



Hur intresserad är du av politik?

24 procent av ungdomar på högstadiet uppger att de är intresserade av 
politik (mycket eller ganska intresserad). 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner som uppger detta är 32 
procent av ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren på högstadiet i Mora mellan flickor och pojkar 
ser man att 25 procent av flickorna upplever att de är intresserade av 
politik, och att 23 procent av pojkarna uppger det.  

På gymnasiet är det 40 procent av ungdomarna som uppger att de är 
intresserade av politik. 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner är 38 procent av 
ungdomarna i den åldersgruppen. 

Fråga



”Det är för lite om politik och samhälle på schemat”

”Brist på verklighetsförankring i skolan” 

”Brist på återkoppling kring vad som händer just nu i samhället”

Varför är det så här? 

N
åg

ra
 rö

st
er



N
ågra röster

Förslag

”Behövs ökad 
verklighetsförankring
 i skolan”’ 

”Vi måste jobba 
med aktuella frågor 
i skolan”

Ungdomarnas förslag gällande politik



Hur intresserad är du av samhällsfrågor
 i allmänhet?

33 procent av ungdomar på högstadiet uppger att de är intresserade av 
samhällsfrågor i allmänhet (mycket eller ganska intresserad). 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner som uppger detta är 43 
procent av ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren på högstadiet i Mora mellan flickor och pojkar 
ser man att 38 procent av flickorna upplever att de är intresserade av 
samhällsfrågor, och att endast 28 procent av pojkarna uppger det.  

På gymnasiet är det 49 procent av ungdomarna som uppger att de är 
intresserade av politik. 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner är 51 procent av 
ungdomarna i den åldersgruppen. 

Om man jämför svaren i Mora mellan flickor och pojkar ser man att 56 
procent av flickorna uppger att de är 
intresserade av politik, och att 43 procent av pojkarna uppger det.  

Fr
åg

a



”Det är för lite om vad som händer i samhället på schemat”

”Brist på verklighetsförankring i skolan” 

”Brist på återkoppling kring vad som händer just nu i samhället”

”Jag kan inte påverka nu”

”Brist på kunskap om hur man kan delta i samhällsutvecklingen”

Varför är det så här? 

N
ågra röster



Ungdomarnas förslag

”Behövs mer 
kunskap om hur vi 
kan delta i samhälls-
utvecklingen”

”Vi måste jobba 
med aktuella frågor
 i skolan”

”Ökad tydlighet kring 
vad jag som ung kan 
påverka i samhället”

”Behövs ökad 
verklighetsförankring 
i skolan”

Fö
rs

la
g



Vilken eller vilka är anledningarna till att du 
inte vill vara med och påverka?

Störst andel av ungdomar på högstadiet (56 procent) uppger att de inte 
är tillräckligt intresserade för att påverka, sedan kommer ”jag tror inte det 
spelar någon roll” (26 procent), ”jag kan för lite om hur jag skall göra” 
(24 procent) och ”jag har inte tid” (24 procent). 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner ligger på ungefär samma 
nivåer. 

Om man jämför svaren på högstadiet i Mora mellan flickor och pojkar 
ser man den största skillnaden är att flickor uppger ”jag kan för lite om 
hur jag skall göra” i 34 procent av svaren och endast i 15 procent av 
svaren från pojkarna.  

Störst andel av ungdomar på gymnasiet (58 procent) uppger att ”de 
inte är tillräckligt intresserade för att påverka”, sedan kommer ”jag har 
inte tid” (34 procent), ”jag tror inte det spelar någon roll (26 procent), jag 
kan för lite om hur jag skall göra (22 procent). 

Genomsnitten för samtliga LUPP-kommuner ligger på ungefär samma 
nivåer.

Om man jämför svaren på högstadiet i Mora mellan flickor och pojkar 
ser man den största skillnaden är att flickor uppger ”jag kan för lite om 
hur jag skall göra” i 28 procent av svaren och endast i 17 procent av 
svaren från pojkarna.
 

Fråga



”Det saknas återkoppling på insatser vi gör eller förslag vi tar fram”

”Det behövs mer information om ungdomsförbund”

”man måste normalisera frågan om påverkan så att det blir naturligt”

”Större intresse för att påverka om man ger fler chansen att påverka”

”Vi kan ännu inte påverka”

”Svårt som enskild individ att påverka”

”De som kommer från andra länder är mer engagerade i att påverka”

”Det saknas förebilder med unga som har påverkat samhället”

”Det behövs mer rörelse och idrott (mer endorfiner och energi att påverka)”

Varför är det så här? 

N
åg

ra
 rö

st
er



Förslag

Ungdomarnas förslag

”Att de vuxna lyssnar 
mer på oss unga”

”Snabbare och 
bättre återkoppling 
på idéer från 
eleverna”

”Skolan behöver 
berätta mer om olika 
sätt att påverka”

”Besök från 
kommunen i skolan, 
av ung politiker”

”Studiebesök på 
kommunhuset så att 
man får se 
verkligheten och 
människorna där”



Många ungdomar både på 
högstadiet och gymnasiet tycker att 
det finns för lite att göra på fritiden 
inom kommunen. Detta gäller både 
pojkar och flickor, men i särskilt 
hög grad gäller det flickorna. 
Ungdomarna upplever en generell 
brist på information om vad som 
finns att göra på fritiden i Mora 
men saknar även aktiviteter och 
mötesplatser på kvällar och helger.

Förslag: ”Kommunen behöver 
jobba mer samordnat och 
strukturerat med spridning av 
information kring olika fritids-
aktiviteter i Mora. 
Man bör arbeta med olika sätt att 
sprida information, t.ex. genom 
fysiska lappar på olika anslagstavlor, 
mer aktivt jobba med kommunens 
hemsidor och via sociala medier 
som Facebook. 

En handlingsplan för 
kommunikation av information 
kring kommunens aktiviteter bör 
tas fram, och kompletteras med 
en analys kring hur man bör/kan 
sprida information kring aktiviteter 
som andra aktörer arrangerar. 
Det bör även kunna vara intressant 
att i detta sammanhang utveckla 
samarbetet med ideella 
organisationer i kommunen som 
t.ex. idrottsföreningar och 
kulturföreningar. 
Genom att ha ge en mer samman-
hållen bild av de aktiviteter som 
genomförs inom kommunen, så 
kommer sannolikt ungdomarna 
uppleva detta som en ökad tillgång 
till aktiviteter. 
Men kommunen bör även se över 
om det finns några särskilda 
områden av aktiviteter som saknas 
inom kommunen. I detta arbeta 
bör man även titta på om det finns 
specifika aktiviteter som attraherar 
flickor i större utsträckning.

LUPP-enkäten ger en bild av ett antal viktiga områden som ungdomarna 
upplever behöver utvecklas. Genom att diskutera dessa frågor med 
ungdomar har vi fått en fördjupad bild av hur ungdomarna upplever sin 
vardag, och fått lite inspiration kring vad som borde göras för att förbättra 
situationen. Baserat på detta underlag har utredaren tagit fram ett antal 
förslag på insatser som Mora kommun borde genomföra. 
I vissa fall är detta förslag som direkt lämnats av ungdomarna, och i vissa fall 
är det förslag som har inspirerats av ungdomarnas beskrivning av sin vardag.

Förslag på insatser från kommunen

Förbättrad information om fritidsaktiviteter



En stor andel av ungdomarna på 
både högstadiet och gymnasiet 
besöker väldigt sällan eller aldrig 
kommunens bibliotek. 
Detta gäller både flickor och 
pojkar, men i något högre grad 
pojkar. 
Gruppintervjuerna visar att det 
delvis beror på en brist på 
studieplatser på biblioteket, att man 
söker andra upplevelser samt att 
man läser böcker på ett annat sätt 
nu, genom e-böcker och på nätet. 
Man saknar en miljö där man kan 
slappna av och plugga. 
En trivsam miljö där man kan sitta 
och diskutera med sina 
klasskamrater över en fika eller ta 
del av ett modernt utbud av 
tidskrifter, böcker och vetenskapliga 
artiklar.

Förslag: Kommunen bör se över 
lokalplaneringen i biblioteken och 
skapa bättre förutsättningar för att 
studera och arbeta med skolarbetet, 
både enskilt och i grupp. 
Det behövs även andra typer av 
umgängesytor för ungdomarna, 
platser där man kan slappna av och 
bara njuta av livet. 
Man bör se över bibliotekens 
sortiment av böcker (både fysiska 
och e-böcker) och tidskrifter, så att 
det passar även ungdomar i denna 
ålder. 
I översikten av sortimentet bör man 
även fundera på om det går att hitta 
böcker och tidskrifter som särskilt 
pojkar är intresserade av. 
Man bör även se över behovet av 
en e-bibliotekarie, som kan ge tips 
kring digitala resurser på nätet.

Utveckling av biblioteket som mötesplats



Majoriteten av de unga i Mora både 
på högstadiet och gymnasiet går 
sällan på ungdomsgård eller 
liknande, detta gäller både flickor 
och pojkar. 
Detta trots att man har etablerat 
Rosa Huset i kommunen, en plats 
för unga att umgås och prova på 
aktiviteter. 
En förklaring till varför det är så 
uppges vara att det endast finns ett 
ställe att gå till, att man måste 
anmäla sig i förväg för aktiviteter 
och att det dessutom oftast är kö till 
aktiviteterna. 
Men flera känner sig även 
ovälkomna, delvis för att 
aktiviteterna inte passar alla ålders-
grupper och delvis för att det inte 
finns någon som tar emot och 
håller i aktiviteterna. 
Ungdomarna lyfter även fram brist 
på information kring vad som är på 
gång, som en förklaring till varför 
man sällan går dit. 
Man lyfter även fram öppettiderna 
och priserna i caféet som en 
förklaring.

Förslag: Kommunen bör se över 
om det går att skapa nya aktiviteter 
som passar olika åldersgrupper och 
olika intresseområden. 
Man bör även se om det går att 
hitta ett system för drop-in 
aktiviteter, samt aktiviteter som leds 
av ungdomar. 
Om det är så att priserna i Rosa 
Husets café upplevs som för höga, 
så kan ett alternativ vara att man 
skapar ett UF-företag kring detta 
som drivs av och för de unga. 
En utvecklad spridning av 
information kring aktiviteterna görs 
som en del av det tidigare förslaget 
kring förbättrad information. 
När man genomfört dessa förslag 
så kan man se om det behövs 
förändrade öppettider för att öka 
intresset och tillgängligheten för 
Rosa Huset.

Ökad tillgänglighet på Rosa Huset



Majoriteten av de unga i Mora både 
på högstadiet och gymnasiet trivs 
med stämningen i sin skola. 
Det är dock något högre andel 
pojkar som trivs med stämningen i 
sin skola än flickor. 

Högstadieeleverna berättade om 
skadegörelse på skolan, om skräp 
och smuts samt även om rasism på 
skolan. 
De berättade även om brist på 
återkoppling när något hänt, och 
brist på kontroll. 
Man saknar en plats för lugn och 
ro, en skola med värme och färg.

Förslag: Kommunen behöver 
utreda varför det är så stor 
skadegörelse på högstadieskolan 
och varför det är smutsigt och 
skräpigt i skolan. 
Vad är det som skiljer denna skola 
från andra skolor? 

Den upplevda rasismen på 
högstadieskolan är en allvarlig signal 
från ungdomarna, och det är även 
det upplevda behovet av ökad 
säkerhet och övervakning på 
skolan. 

Hur kommer det sig att vissa elever 
förstör, och inte känner sig 
delaktiga i skolans arbete? 

Genom att förstå varför detta sker, 
så kan man sedan sätta in rätt 
insatser för att korrigera detta. 

Ett återkommande problem i 
svenska skolor är att ungdomarna 
ofta upplever att det är en brist på 
information och återkoppling från 
skolan når något allvarligt hänt. 
Här behöver kommunen fundera på 
hur och när man skall kommunicera 
med elever och vårdnadshavare när 
något särskilt hänt.

Förbättrad stämning i skolan



Var femte elev på högstadiet uppger 
att mobbing förekommer på deras 
skola, var tionde elev på gymnasiet 
uppger att det förekommer. 
Ungefär var tredje elev på 
högstadiet och varannan elev på 
gymnasiet vet dock inte om 
mobbing förekommer, vilket gör att 
det kan finnas ett stort mörkertal. 

Flickor upplever i högre grad att 
mobbing förekommer på skolan än 
vad pojkar gör. 
Ungdomarna upplever att det är ett 
tufft klimat i skolan och det är van-
ligt med glåpord mellan 
eleverna. 
Mobbing upplevs förekomma mest 
på nätet/sociala medier och på ras-
terna, platser där mobbingen kan-
ske är mer dold och inte 
observeras av de vuxna. 
Eleverna upplever att det är en dålig 
hantering av mobbing i skolan, 
inklusive en dålig återkoppling till 
eleverna när något hänt.

Förslag: Kommunen behöver 
aktivt arbeta med en plan för 
nolltolerans mot mobbing. 
Man behöver kommunicera vad 
som är mobbing, och vad gränsen 
är mellan lek och mobbing. 
Om ungdomarna upplever att det 
inte får några konsekvenser att 
mobba andra, så kommer inte 
ungdomarna att anmäla 
mobbningen till skolan. 
Skolorna behöver mer aktivt 
kommunicera ut vad elever och 
vuxna skall göra om någon blivit 
mobbad eller misstänker att någon 
blir mobbad. 
Man behöver även arbeta med 
information om vad som hänt (utan 
att hänga ut den som mobbar eller 
blivit mobbad) och vad skolan har 
gjort för att hantera detta. 

Om skolan har en handlingsplan 
mot mobbing, så måste det vara 
känt av alla vuxna på skolan och av 
alla elever. 
Om det är så att mobbing sker där 
vuxna inte är, så behöver vi vuxna 
vara mer närvarande på platser där 
huvudsakligen unga är, både i skola 
och på nätet.

Insatser mot mobbing



Drygt hälften av ungdomarna på 
högstadiet och gymnasiet uppger 
att deras lärare behandlar killar och 
tjejer lika. 
På högstadiet upplever något fler 
flickor att detta stämmer, och på 
gymnasiet något fler pojkar att det 
stämmer. 
Ungdomarna upplever att man be-
möts annorlunda som flicka 
respektive pojke, och att detta 
handlar om värderingar hos de 
vuxna. 
Man upplever att framgångsrika 
elever bemöts bättre av lärare och 
annan personal. 
Man upplever att det är högre krav 
på tjejer från lärarna, och att det för 
killar är det accepterat att vara 
bråkig i skolan.

Förslag: Det är viktigt att alla 
elever känner sig rättvist bemötta 
och behandlade i skolan. 
Bemötandet påverkar av traditioner 
och i värderingar kring flickor och 
pojkar som man fått till sig under 
uppväxten. 
Skolorna behöver därför arbeta 
med kompetensutveckling hos per-
sonalen på skolan för att 
diskutera och förändra dessa 
värderingar. 
Ett sätt att hantera en del av det 
upplevda sneda bemötandet skulle 
kunna vara att prova att 
avidentifiera provresultaten i själva 
rättningsfasen, så att man inte vet 
om det är en pojke eller flicka som 
gjort provet. 
När man sedan ser resultatet, så kan 
man jämföra med hur 
resultatet bland flickor och pojkar 
såg ut tidigare. 

Likabehandling av flickor och pojkar



Ungefär var fjärde ungdom på 
högstadiet eller gymnasiet upplever 
att de känner till vad eleverna skall 
ha inflytande över i skolan. 
Ungdomarna lyfter fram att de sak-
nar information från elevrådet, att 
möten med elevrådet sker för säl-
lan, och att det även finns brist på 
tid för att informera från 
elevrådet till de olika klasserna. 

Genom att det upplevs finnas en 
brist på information om vad som 
görs, så upplevs det även finnas en 
brist på information om vad 
ungdomarna skall kunna påverka. 
Ett annat problem är att en dryg 
tredjedel av eleverna på högstadiet 
och gymnasiet inte upplever att 
skolan lyssnar på elevrådet/
elevkåren.

Förslag: Intresset för arbete inom 
elevrådet varierar ofta från skola till 
skola. 
En förklaring till att intresset för 
arbete i elevrådet skulle kunna vara 
en brist på återkoppling på 
elevrådets förslag på åtgärder eller 
insatser på skolan. 
Om man inte upplever att skolan 
gör något åt förslagen, så blir det 
mindre fokus på att ta fram 
förslagen och mindre intresse för 
att ta del av förslagen från 
elevrådet. 

Skolorna behöver tydligt 
kommunicera vilken roll som 
elevrådet skall ha, att arbete i 
elevrådet är en del av 
skolarbetet, berätta hur skolan 
kommer att hantera förslagen samt 
vara snabb med att återkoppla 
resultaten av förslagen. 
Skolorna behöver även 
kommunicera vilka andra vägar som 
eleverna har för att få inflytande i 
skolan, t.ex. i rektorshearing, för-
slagslådor, genom skolans 
skyddsombud eller genom en 
direktkontakt med skolans personal. 
Genom att vara tydliga med hur 
elevrådet arbetar, och hur skolan 
hanterar förslag, så bör 
ungdomarna få en ökad kännedom 
kring hur de kan få inflytande på 
skolan och i större utsträckning 
känna att skolan lyssnar på 
elevrådet.

Ökat inflytande med hjälp av elevrådet 



Majoriteten av ungdomar på 
högstadiet och gymnasiet är inte så 
intresserade av politik eller 
samhällsfrågor i allmänhet. 

En förklaring till detta kan vara 
att ungdomarna upplever att de 
ännu inte kan påverka samhället. 
Ungdomarna lyfter fram att det är 
för lite om politik och samhälle på 
schemat, och att det är en brist på 
återkoppling i skolan kring vad som 
händer just nu i samhället.

Förslag: Skolan behöver vara mer 
verklighetsförankrad, och arbeta 
mer med aktuella samhällsfrågor i 
undervisningen. 
Skolan behöver även lyfta fram 
goda exempel på hur ungdomar 
kan delta i samhällsutveckling, vilka 
forum som finns och att man redan 
som ungdom kan påverka den 
politiska debatten. 

Ett förslag skulle kunna vara att 
man utser ”årets samhällspåverka-
re” bland ungdomarna i 
kommunen, detta skulle kunna ge 
uppmärksamhet till vad man kan 
göra som ungdom och därmed 
inspirera andra. 

Man skulle även kunna arbeta mer 
med debatter i skolan, kanske i 
form av rollspel där ungdomarna 
får i uppgift att driva en viss politisk 
linje.

Ökat intresse för politik och samhällsfrågor



Många ungdomar på högstadiet och 
gymnasiet vill inte vara med och 
påverka samhällsutveckling. 
Oftast handlar det om att de inte är 
tillräckligt intresserade, att de 
upplever att det inte spelar någon 
roll, att de kan för lite om hur de 
skall påverka eller att de inte har tid 
att vara med och påverka. 
Det är en högre andel av flickor än 
pojkar som uppger att de kan för 
lite om hur de skall kunna påverka. 
Ungdomarna upplever att de inte 
får tillräcklig återkoppling på de 
förslag som de tar fram, och de 
känner även att de ännu inte kan 
påverka på ”riktigt”.

Förslag: Det är tydligt att skolorna 
behöver förbättra sitt arbete med 
återkoppling av förslag från 
eleverna, och även kommunicera ut 
vilken roll som elevråden har och 
på vilket sätt som elevråden kan 
påverka. 
Man behöver normalisera frågan 
om påverkan så att det blir en 
naturlig del i skolarbetet, genom 
studiebesök hos förtroendevalda 
eller kanske genom att ha röstning 
för eleverna i vissa specifika frågor 
på skolan. 
Genom att som ungdom kunna 
påverka skolan genom t.ex. att rösta 
i en specifik fråga, vänjer man 
ungdomarna med att påverka och 
delta i samhällsutvecklingen. 

Ett annat förslag är att man lyfter 
fram förebilder på unga som varit 
med och påverkat samhället, kanske 
i form av en ung politiker. 
Detta skulle kunna inspirera unga 
att det även går att påverka som 
enskild individ. 
Om man får fler ungdomar att vilja 
påverka samhället, så får vi en 
större och bredare representation 
bland de unga

Fler unga som vill vara med och påverka 
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