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Ung i Gävle
Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersök-
ning som Ungdomsstyrelsen tagit fram för att kommuner i Sverige ska kunna se hur 
ungas verklighet ser ut. 
I slutet av 2010 Gävle fick eleverna i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 svara på 
frågor om fritid, skola, hälsa, trygghet, politik, framtid och arbete. 
I årskurs 8 besvarade 73% av alla elever enkäten, och i gymnasiets årskurs 2 besvarade 
81% av alla elever enkäten. 
Under 2011 kom en rapport och för den som vill läsa mer finns den att ladda ner på 
www.gavle.se eller att hämta på Kultur- och föreningsstöd, Östra Flygeln, Slottet i 
Gävle.  Denna broschyr sammanfattar resultaten från Lupp-undersökningen, till-
sammans med citat från personer som besvarat enkäten. Citaten är inte från 
personerna på bilderna.

Karl Nässén
Ungdomsstrateg Gävle kommun
Besöksadress: Östra Flygeln, Slottet
Box 801, 801 30 Gävle
kultur-fritid@gavle.se
www.gavle.se
Tfn 026 - 17 80 00

Vill du vara med att påverka och göra Gävle till en bättre stad för unga?Gävle ungdomsråd är en grupp ungdomar som har roligt ihop och hjälper till 
att påverka i den kommun vi bor i. Vi träffas och diskuterar sådant som är 
viktigt för oss och vi får möjlighet att vara med att bestämma vad som händer i 
Gävle. Vi arrangerar också konserter, LAN, temadagar för skolelever och vi reser 
iväg och träffar andra engagerade unga, både i och utanför Sverige. Ungdoms-
rådet är öppet för alla unga från högstadieålder och uppåt. Kolla in vår blogg gavleungdomsrad.wordpress.com, maila ungdomsradet@
gavle.se eller gå in på facebook! Vi har lokaler på Östra flygeln, Gävle slott.



Fritid
”Vi har ju det mesta man ska ha. Men det känns ändå som att 
det är något som saknas.” (Tjej 17 år)
 
Fakta:
De vanligaste fritidsaktiviteterna i Gävle är att surfa på internet eller att 
umgås med kompisar. 

”Det finns mycket att göra om man bara öppnar ögonen. Det behövs evenemang på vintern, det 
räcker inte bara med mötesplatser.” (Kille 17 år)

”På sommaren finns ju till exempel utomhusbion som är en aktivitet som verkar funka, lite mer 
spontana grejer är bra.” (Tjej 17 år)

”Det borde vara mer konserter och sånt i Gävle. Cityfesten borde komma tillbaka.” (Tjej 15 år)

Fakta: 
Det vanligaste stället man umgås med sina kompisar på är hemma, utomhus, på 
kafé eller idrottshall. 

”Vi träffas oftast på torget. På sommaren umgås vi oftast hemma hos varandra eller drar på typ 
bio. På vintern blir det mest att man går och fikar. Vi är oftast på stan.” (Tjej 15 år)  

Fakta: 
Pojkar tycker i högre utsträckning än flickor att det finns väldigt mycket att göra 
på fritiden, flickor tycker i högre utsträckning än pojkar att det finns väldigt lite 
att göra på fritiden.

Flickor tycker i högre utsträckning än pojkar att de har så lite fritid att de inte vet 
hur de ska hinna med allt det de vill. Pojkar tycker i högre utsträckning än flickor 
att de har så mycket fritid att de inte vet vad de ska göra med sin tid. 

”Det behövs fler mötesplatser.” (Tjej 17 år)

”Vi hänger mest i området där vi bor. Jag kommer nog 
vara mer på stan när jag börjat gymnasiet.” (Kille 15 år)

”Ett ställe som mötesplatsen ligger för långt bort. Den borde ligga vid torget och 

dom borde marknadsföra sig mer så att ryktet sprider sig.”(Kille 14 år)

” Vi är oftast på stan.” (Tjej 15 år) 
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”Pojkar har fler fritidsmöjligheter.” (Tjej 17 år)

”Det behövs fler mötesplatser.” (Tjej 17 år)
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Skola
Fakta:
71 procent i årskurs 8 och 88 procent i årskurs 2 på gymnasiet tycker att det är en bra 
stämning i skolan.

”Stämningen är nog bättre på gymnasiet eftersom eleverna valt att vara där.” (Tjej 15 år)

Fakta: 
Hälften av alla elever tycker att skolan ingriper vid mobbing.  Eleverna i Gävle är mest 
nöjda med skolmiljön och skolbiblioteket.  Minst nöjd är eleverna med skolmaten och 
schemat, som eleverna i hög utsträckning vill kunna påverka men i låg utsträckning 
tycker att de får påverka. 

”Jag tycker skolmaten på min skola är bra, men jag tror att det är många som säger att den är dålig och 
så ska alla hänga med på det.” (Tjej 15 år)

Fakta: 
Ungefär 70 procent av eleverna på högstadiet och 50 procent på gymnasiet brukar 
aldrig skolka. Cirka 40 procent i både årskurs 8 och årskurs 2 tycker att de fått reda på 
vad eleverna ska ha inflytande över i skolan.

”Lärarna måste vilja höra vad eleverna tycker och låta dem vara med och bestämma.” (Tjej 15 år)

”Man borde se till att det finns regler för hur många prov man får ha per vecka.” 
(Tjej 15 år)

”Skolmaten känns svårare att förändra på kommunala skolor, eftersom man vet att mycket 

inte bestäms av rektorn utan högre upp av kommunen.” (Kille 17 år)



De viktigaste politiska frågorna 
för unga i Gävle

Politik, samhälle och inflytande
Fakta:
Tre av fyra elever på högstadiet och nästan två av tre på gymnasiet uppger att 
de inte är särskilt eller inte alls intresserade av politik. Intresset för samhällsfrågor 
och för vad som händer i andra länder är något större än intresset för politik.  

”Jag tror inte att det stämmer att så många är ointresserade av politik. Jag tror att de bara säger så, 
men egentligen är det många som är jätteintresserade.” (Tjej 15 år)

”När man hör politik tänker man på riksdag, regering och att vara jätteaktiv i alla frågor. Då tänker 
nog de flesta att de inte är så intresserade av politik.” (Tjej 17 år)

”Man borde öka intresset för politik. Om man skulle kunna övertyga ungdomar om att det dom tycker 
faktiskt kan påverka besluten så skulle intresset för politik öka.” 
(Tjej 15 år)

”Man borde sänka röståldern till 16 år. Då tror jag fler skulle bry sig om politik.” 
(Kille 18 år)

Fakta:
Ungefär hälften av alla elever upplever att de har små eller inga möjligheter att föra 
fram det de tycker till dem som bestämmer. Ungefär hälften av alla elever uppger att 
de inte vill vara med och påverka i frågor som rör den kommunen där de bor – de flesta 
på grund av att de saknar intresse. 

”De saker man är intresserade av vill man påverka. Det är individuellt.” (Tjej 15 år)

”De flesta vet att kommunen tar beslut och bestämmer, men inte hur det ser ut inne i kommunen, hur 
saker bestäms.” (Tjej 17 år)

”Det är viktigt att veta hur man kan vara med och förändra saker. 
Alla bryr sig ju om något även om inte någon bryr sig om allt.”

Fakta:
Drygt 40 procent av högstadie-
eleverna och ungefär 60 procent 
av gymnasieeleverna vet inte 
vart de ska vända sig om de vill 
påverka något i sin kommun. 

”I skolan får man veta om att vi har en 
demokrati och så vidare, men man får 
inte veta något om hur det fungerar lo-
kalt i kommunen. Jag fick inte veta om 
att det fanns medborgarförslag förrän 
en kompis i klassen gjorde ett projekt-
arbete om det.” 
(Kille 17 år)

Fakta:
Ungefär hälften av alla elever 
tycker att det är ganska eller 
mycket viktigt att ungdomar och 
politiker möts och diskuterar.   

”Alla vet vem statsministern och 
kungen är, men ingen vet vem som styr 
i kommunen, även fast dem bestämmer 
mycket som berör en. De borde presen-
tera sig i skolorna – ha temadagar eller 
liknande.” (Tjej 17 år)

Högstadiet, pojkar:  
1. Arbete mot kriminalitet
2. Idrottsanläggningar
3. Skola 
4. Sjukvård
5. Skapa arbeten för unga

Högstadiet, flickor:
1. Lika lön för lika arbete
2. Skola
3. Sjukvård
4. Skapa arbeten för unga
5. Arbete mot kriminalitet
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Gymnasiet, pojkar:
1. Skapa arbeten för unga
2. Skola
3. Sjukvård
4. Bostäder för unga
5. Arbete mot kriminalitet

Gymnasiet, Flickor:
1. Skapa arbeten för unga
2. Sjukvård
3. Lika lön för lika arbete
4. Skola
5. Bostäder för unga



Framtid och arbete
Fakta: 
67 procent av flickorna och 75 procent av pojkarna i årskurs 8 ser positivt eller mycket 
positivt på framtiden för sin egen del. Motsvarande andel för årskurs 2 på gymnasiet är 
80 procent både för pojkar och flickor.

Cirka 40 procent av eleverna i årskurs 8, och 60 procent av eleverna i gymnasiets års-
kurs 2 tror att de kommer flytta från kommunen där de bor. De vanligaste orsakerna är 
jobb, studier, eller att man vill prova på något nytt. 

”Jag tror att de flesta som säger att de vill flytta vill se andra ställen än Gävle.” (Kille 14 år)

” Unga flyttar inte för att de tycker Gävle är en dålig stad. De flyttar eftersom de kan staden och vill 
testa något nytt. Jag tror många som flyttar kommer tillbaka sen – borta bra men hemma bäst.” 
(Kille 17 år)

”Jag tror inte att jag kommer att flytta efter gymnasiet eftersom högskolan har de kurser jag vill läsa. 
Det skulle kanske vara om det inte fanns några jobb när man är klar.” (Kille 17 år)

Hälsa och trygghet 
Fakta:
Flickor uppger i högre utsträckning än pojkar att de har sämre hälsa, stress, huvudvärk, 
magont och att de oftare är sjuka. 

Nästan så mycket som var tredje elev i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet hoppar 
över frukosten flera gånger i veckan eller varje dag. 

Bland högstadieeleverna har 17 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna blivit 
mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. På gymnasiet har ungefär 7 procent av alla 
elever i årskurs 2 blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. 

På högstadiet har 17 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna deltagit i mobbing 
eller utfrysning av någon under det senaste halvåret. På gymnasiet har 5 procent av 
flickorna och 11 procent av pojkarna deltagit i mobbing eller utfrysning.

”Vissa ställen är otrygga i Gävle. Jag vet många som inte vågar gå genom tunneln över till Öster.” 
(Tjej 15 år)

”Jämfört med Stockholm känns Gävle ganska säkert.” (Kille 17 år)

11

”Jag vill flytta till Stockholm för att prova något nytt, men jag skulle kunna bo här 

om det fanns jobb.” (Tjej 14 år)
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Gävle kommun
Kultur- och föreningsstöd
Box 954
801 33 Gävle


