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Så tycker unga i Gävleborg
Region Gävleborg har tillsammans med samtliga kommuner i länet under hösten
genomfört undersökningen LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Unga i årskurs
åtta, årskurs två på gymnasiet samt unga vuxna i åldern 19-25 år har svarat på frågor
kring hur man ser på sin möjlighet till inflytande, utbildning och arbete, fritid, framtid
och trygghet. På tisdag den 4 mars träffas representanter från länets kommuner, Region
Gävleborg, Landstinget Gävleborg och Länsstyrelsen för att ta del av, och arbeta vidare
med, enkätens resultat och hur vi kan förbättra ungas möjligheter.
Att unga känner sig delaktiga i vårt samhälle - att de kan påverka sin egen situation, men också
samhällets utveckling, är viktiga hörnstenar i ett långsiktigt utvecklingsarbete. Barn och unga i
Gävleborg ska ses som resurser och användas som experter på vad de faktiskt är experter på hur det är att vara ung i Gävleborg! För att vårt arbete ska bygga på kunskap om hur unga har
det, har Region Gävleborg i samarbete med länets kommuner under hösten 2013 genomfört
myndigheten Ungdomsstyrelsens LUPP. LUPP är en bred enkät som ger mycket information
och kunskap om unga, och ska ses som ett verktyg för oss att följa upp och utveckla den lokala
och regionala ungdomspolitiken. Gävleborg är unik i Sverige i och med helhetsgreppet och det
regionala samarbetet.
2010 genomfördes för första gången LUPP regionalt i Gävleborg. För att följa upp arbetet som
pågått har samtliga tio kommuner tillsammans med Region Gävleborg genomfört LUPP igen
2013. En analyskonsult, Sweco Strategy AB, har uppdraget att bearbeta och analysera
enkätsvaren och utifrån detta ta fram elva rapporter, tio kommunala och en samlad regional
rapport. På tisdag den 4 mars presenterar Sweco Strategy delar av sin analys, ungdomsforskaren
Peter Waara diskuterar vad LUPP-resultatet kan innebära regionalt och lokalt och fortsatta
diskussioner kommer att äga rum kring hur vi kan arbeta vidare med resultatet.
Resultatet regionalt visar bland annat att:
 Unga i Gävleborg vill vara med och påverka, men upplever inte att de har makten och
möjligheten att göra det i den utsträckning de önskar.
 Omkring 40 procent av de som vill vara med och påverka inte vet vart de ska vända sig.
Kunskapen om vart de ska vända sig verkar dessutom bli sämre med åldern. En
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personlig kontakt är den vanligaste kanalen för att påverka. I Nordanstig har, i
förhållande till länet i övrigt, mer än dubbelt så hög andel av tjejer i årskurs två, 60
procent, en personlig kontakt att vända sig till när de vill påverka.
 De allra flesta är nöjda med sin skolsituation. En fjärdedel, vilket också är en betydande
del av ungdomarna, är dessvärre inte nöjda. Ovanåkers gymnasieelever är synnerligen
nöjda med såväl skolsituationen som med stämningen i skolan. Nio av tio är nöjda där.
 I Lupp-enkäten har frågor ställts om vad eleverna vill ha inflytande i samt huruvida de
får det inom en uppsättning områden.Viljan att påverka ser relativt lika ut både för
killar och för tjejer, men när skillnaderna mellan att vilja och att få ha inflytande
sammanställs framträder tydliga skillnader. Inflytandeglappet för tjejer är oftast fler än
tio procentenheter större än för killarna. Ibland uppåt tjugo procentenheters skillnad.
Killarna är således mer nöjda med det inflytande de får utöva.
 Bland högstadieeleverna planerar nästan alla att studera på gymnasiet efter avslutad
grundskola. Fler planerar att pendla till en annan kommun än att studera i en lokal
gymnasieskola.
 Gymnasieelevers erfarenhet från sommarjobb varierar i stor utsräckning beroende på
vilken kommun de bor inom i länet.
 Att träffas i ett ungdomens hus, en fritidsgård eller liknande är inte särskilt vanligt i
någon grupp även om fler högstadieelever träffas i den miljön jämfört med de äldre. Ett
undantag finns och det är i Ljusdal där ungefär en tredjedel av högstadieeleverna träffas
i ett ungdomens hus, en fritidsgård eller liknande.
 Nära en av fem bland högstadieeleverna upplever att de blivit mobbade eller utfrysta det
senaste halvåret. Den andelen är halverad i gymnasiegruppen. Tjejer är betydligt mer
utsatta än killar. De platser där mobbningen äger rum är i skolmiljö samt på nätet eller i
mobilen.
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