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LUPP står för lokal uppföljning av ungdoms-
politiken och är en enkät som innehåller runt 
80 frågor om ungdomars syn på fritid, skola, 
politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och 
framtid. Enkäten är framtagen av Ungdoms-
styrelsen.

I Hylte riktades enkäten till de elever som gick i 
grundskolans årskurs 7-9, hösten 2014. Rapporten 
redovisar vad ungdomar i Hylte upplever, vad de 
tycker är positivt men även vad som upplevs min-
dre bra. Eleverna besvarade enkäten på skoltid.

Syftet är att materialet i rapporten ska kunna an-
vändas som underlag för diskussioner och samtal 
i olika sammanhang, därför redovisas slutsatser 
och analyser endast undantagsvis. Tanken är att 
rapporten även ska kunna vara en del av politikers 
och tjänstemäns beslutsunderlag i frågor som rör 
ungdomar, men även användas vid mer långsiktiga 
planeringar. 

Begrepp
I rapporten använder vi ordet elever synonymt med 
ungdomar och syftar på de ungdomar som går i 
årskurs 7-9 i Hylte kommun. 

Könsskillnader refereras utifrån tjejer och killar. De 
elever som angett att de har en annan könsidenti-
tet än tjej eller kille redovisas inte i rapporten. Detta 
för att de är för få till antalet och att det finns en 
uppenbar risk att peka ut enskilda individer. 

Med rikssnittet menar vi genomsnittet för de kom-
muner som deltog i 2014 års LUPP-undersökning. 
År 2014 genomförde 23 kommuner LUPP-enkäten 
i grundskolans årskurs 7-9.

Som kommunstyrelsens ordförande tycker jag att 
det är väldigt glädjande att vi fick in hela 317 svar 
på enkäten. Det är nästan alla Hyltes 13-15åringar. 
Resultatet av enkäten blir ett fantastiskt underlag 
för kommande beslut som rör unga.

Det är också roligt att se att majoriteten av eleverna 
beskriver att de mår bra och att det finns mycket att 
göra i Hylte kommun. Vi ska inte glömma bort att 
det samtidigt finns resultat som visar att det finns 
utmaningar i kommunen som vi gemensamt behö-
ver ta tag i.

För att vi politiker och ni elever tillsammans ska få 
diskutera, kommer det att anordnas demokratida-
gar under 2015. På det sättet kan vi tillsammans 
utveckla kommunen framåt. 

Ett riktigt varmt tack till alla ni ungdomar som 
har tagit er tid att fylla i enkäten!

Ronny Löfquist (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Majoriteten av ungdomarna i Hylte kommun tycker att de har lagom mycket fritid och många tyck-
er det finns väldigt mycket/ganska mycket att göra på fritiden. Hylte är en naturnära kommun med 
många möjligheter till friluftsliv. I kommunen finns föreningar som erbjuder främst sportaktiviteter 
med allt från fotboll till ridsport och bandy. 

65 % av Hyltes ungdomar tycker att det finns gan-
ska eller väldigt mycket att göra på fritiden. Jämför 
vi samma siffra med ett medelvärde av riket så lig-
ger snittet där på 70 %. Nästan lika många (60 %) 
tycker att de har lagom med fritid.

Var hänger Hyltes ungdomar?
Hyltes ungdomar umgås mest hemma hos varandra. 
Hela tre fjärdedelar uppger att de oftast är hemma. 
Det andra stället där flest ungdomar uppger att de 
hänger är utomhus. Det är ingen tydlig skillnad mel-
lan könen utan tjejer och killar umgås på liknande 
sätt. 

Hyltes ungdomar saknar en fritidsgård eller ett ak-
tivitetshus där de kan umgås med varandra och 
utföra olika aktiviteter. Det svaret har ca 10 % av 
ungdomarna uppgett under frisvarsalternativet till 
frågan vad de saknar i Hylte kommun.
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 Medlemskap i olika föreningar 

Ja

Vad gör Hyltes ungdomar på sin fritid?
En majoritet av ungdomarna i Hylte kommun idrot-
tar/motionerar regelbundet, både i och utanför för-
eningslivet. Mer än 50 % av tjejerna uppger också 
att de sjunger/spelar instrument/skapar musik/gör 
bild/dansar varje vecka medan bara 25 % av killarna 
svarar att de gör samma sak. 

Det är få ungdomar som besöker bibliotek varje 
vecka eller deltar aktivt i föreningsarbetet (styrelse-
möten, arrangerar aktiviteter).

Föreningsliv
62 % har svarat att de är medlemmar i en förening 
och de allra flesta (84 %) uppger att de är medlem-
mar i en idrottsförening. Det är ingen skillnad mel-
lan könen utan det är lika många tjejer som killar 
som idrottar. 

Under 10 % av Hyltes ungdomar är aktiva i ett po-
litiskt parti, ungdomsförbund, föreningar för sam-
hällsfrågor och/ eller kulturföreningar. 2014 fanns 
det få föreningar både inom politik/samhällsfrågor 
och kultur.

Ekonomiska skäl 
74 % uppger att de inte missat något, utan kunnat 
göra allt de velat. 11 % uppger att de inte kunnat 
följa med vid flera tillfällen. 15 % uppger att detta 
hänt en gång. Fler killar än tjejer (79 % mot 70 %) 
upplever att de inte blivit hindrade att göra aktivite-
ter av ekonomiska skäl.

De som upplevt att de inte har några ekonomiska 
hinder är oftare medlemmar i någon förening än de 
som uppgett att de missat saker på grund av att de 
inte har haft råd.
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SKOLA

Hyltes 13-15åringar är mycket nöjda med sin skola. Mer än 70 % är nöjda med sin undervisning, lä-
rarna får ett gott betyg och de gillar sin skolmiljö. Det går inte att se några direkta skillnader mellan 
könen även om killar oftare är mycket nöjda medan tjejer är ganska nöjda. Hylte ligger i nivå med 
riket, och i vissa fall även över.

Möjlighet att påverka i skolan
Viljan att vara delaktig i de beslut som rör utbild-
ningen kan nästan sägas vara minst dubbelt så stor, 
ibland även mer, jämfört med hur eleverna själva 
bedömer sina möjligheter att delta i påverkanspro-
cessen. Däremot upplever Hyltes ungdomar, i de 
flesta fall som att de får vara med och påverka mer 
än vad rikssnittet gör. 

Killar upplever i större utsträckning att de får vara 
med och påverka än vad tjejer gör. Nära hälften av 
killarna upplever att de får vara med och bestämma 
ganska mycket över hur man ska arbeta på lektio-
nerna och ca 40 % killarna upplever att de får vara 
med och bestämma över vad de lär sig. Tittar vi på 
samma område för tjejerna så är det bara lite drygt 
20 % som upplever samma sak.  

Stapeln som rör skolmaten sticker ut och där är 
eleverna inte lika nöjda. Killarna är mer nöjda (39 
%) till skillnad mot tjejerna där bara 28 % angett 
att maten är ganska eller mycket bra. Dock är Hyl-
tes ungdomar mer nöjda med sin skolmat än riket i 
stort som har ett snitt på 27 %.
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Elevrådet tas på allvar
62 % tycker att elevrådet tas på allvar och lyssnas på 
av personalen i skolan. Det är endast 14 % som an-
ser att det påståendet stämmer ganska eller mycket 
dåligt. Jämför vi med hela riket så får Hylte ett något 
bättre resultat där fler elever upplever att elevrådet 
tas på allvar.

Fler elever i Hylte än i riket har också svarat att sko-
lan uppmuntrar dem till att aktivt medverka i klass- 
och elevråd.

Synpunkter på skolan
När det kommer till frågeställningar kring mobbing, 
främlingsfientlighet och sexuella trakasserier så lig-
ger Hylte något sämre än riket. Mer än var femte 
elev (22%) tycker att främlingsfientlighet är ett stort 
eller ganska stort problem.17 % anser att sexuella 
trakasserier är ett problem i skolan. Däremot är det 
inga direkta skillnader mellan könen.
 
Mobbning och utfrysning
Fler tjejer än killar svarar att de upplever att mobb-
ning är ett problem i skolan, var fjärde tjej har svarat 
att det stämmer bra eller ganska bra. Samma siffra 
för killarna är 17 %. Vid frågan om de själva har 
blivit mobbade eller utfrusna under senaste halvåret 
så är skillnaderna ännu större. Ca 15 % av killarna 
svarar att de upplevt det, men när tjejerna svarar så 
är det ytterligare 12 %, alltså 27 % som säger sig ha 
blivit mobbade eller utfrusna senaste halvåret.

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Vad tycker du om detta i din skola? 

Ganska bra

Mycket bra

 
0 10 20 30 40 50 60 70

Mobbning är ett problem i skolan

Skolan agerar om en elev mobbar
en annan elev

Främlingsfientlighet är ett problem i
skolan

Sexuella trakasserier är ett problem i
skolan

Elever och lärare bemöter varandra
med respekt i skolan

Skolan agerar om en lärare kränker
en elev

Stämmer mycket eller ganska bra för Örnaskolan 

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

 
0 10 20 30 40 50 60 70

Mobbning är ett problem i skolan

Skolan agerar om en elev mobbar
en annan elev

Främlingsfientlighet är ett problem i
skolan

Sexuella trakasserier är ett problem i
skolan

Elever och lärare bemöter varandra
med respekt i skolan

Skolan agerar om en lärare kränker
en elev

Stämmer mycket eller ganska bra för Örnaskolan 

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

 
0 10 20 30 40 50 60 70

Mobbning är ett problem i skolan

Skolan agerar om en elev mobbar
en annan elev

Främlingsfientlighet är ett problem i
skolan

Sexuella trakasserier är ett problem i
skolan

Elever och lärare bemöter varandra
med respekt i skolan

Skolan agerar om en lärare kränker
en elev

Stämmer mycket eller ganska bra för Örnaskolan 

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra



8 9

Nästan hälften av ungdomarna uppger att de vill vara med och bestämma i Hylte kommun. Dä-
remot svarar en stor andel att de inte vet hur de ska göra för att påverka och tror inte att någon 
kommer att lyssna. De områden som engagerar mest är skola och ungdomsarbetslöshet.

Att påverka i kommunen
Totalt svarar 47 % av ungdomarna att de vill vara 
med och påverka vad som händer i Hylte kommun. 
Det är några procent fler vid jämförelse med hela 
riket där 45 % har svarat ja på frågan. Det är fler 
tjejer i Hylte än killar (54 % tjejer respektive 40 % 
killar) som vill vara med och påverka. 

På frågan om hur stor möjlighet man själv tror att 
man har att föra fram sina åsikter till dem som 
bestämmer i kommunen så svarar hälften av ung-
domarna att de har ganska eller mycket små/inga 
möjligheter att föra fram sin åsikt. Cirka en tred-
jedel svarar att de inte vet. Det är inga stora skil-
lander mellan könen men killarna är svarar i något 
högre utsträckning att de anser sig ha möjlighet att  
påverka.

Orsaker till varför man inte vill påverka
De elever, alltså dryga hälften, av ungdomarna som 
inte vill vara med och påverka fick frågan om varför. 
55 % av dessa har angett att de inte vill påverka på 
grund av ointresse. 66 % har svarat att de inte vill 
påverka eftersom de inte vet hur de ska göra, eller 
att inte någon skulle lyssna på dem. 

INFLYTANDE

De fokuserar för mycket 
på bara Hylte och de fattar 

inte att det finns byar med mycket 
potential inte långt utanför 

Hyltebruk.

 

0 20 40 60

tjej

kille

Viljan att påverka i Hylte kommun 

%



8 9

Vem ska man prata med om man vill påverka? 
En tredjedel av ungdomarna har angett att de inte 
vet var det ska vända sig om de vill påverka i Hylte 
kommun. En nästan lika stor andel har svarat att 
de skulle prata med någon som de känner. Tittar vi 
vidare så har nästan var femte elev svarat att de an-
vänder sociala medier (exempelvis Facebook) men 
bara var tionde att de vänder sig till en politiker eller 
tjänsteman. 

Jämför vi med riket så är det väldigt få skillnader 
mellan de svar som Hylteeleverna angett och det 
sammanlagda svar från alla ungdomar i åldrarna 
13-16 som svarat på enkäten. Där skillnaderna finns 
är att det är något fler som använder sig av sociala 
medier än riket medan det är färre som vänder sig 
till en ungdomsorganisation som arbetar med infly-
tande. 

Olika sätt att göra sin röst hörd
Många av ungdomarna i Hylte gör, fast framförallt 
skulle kunna tänka sig att göra, sin röst hörd på oli-
ka sätt. Hälften av eleverna har eller kan tänka sig 
att skriva en insändare och 43 % kan tänka sig att 
träffa politiker. 

40 % har angett att de skulle kunna tänka sig att 
lämna medborgarförslag. Det är dock inte möjligt 
eftersom Hylte kommun inte använder sig av denna 
medborgardialogsform.

Om du var politiker i kommunen –  
vad skulle du satsa på?
Det Hylteungdomarna vill satsa på mest är skolan. 
Nära hälften av ungdomarna har angett att de skul-
le satsa på skolan om de bestämde. Även arbete för 
unga är en prioriterad fråga. Det finns vissa skillna-
der mellan könen där killar tycker det är viktigare 
att arbeta mot kriminalitet och fler tjejer har angett 
att de tycker att det är viktigt att satsa på barn- och 
äldreomsorg.

Intresset för samhälle och politik
Över 60 % har angett att de är mycket eller ganska 
intresserade av vad som händer i andra länder, detta 
gäller både tjejer och killar. Hälften av ungdomarna 
anger också att de är intresserade av samhällsfrågor 
i stort. 

Inte lika många ungdomar anger att de är intresse-
rade av politik. Det är en dryg fjärdedel som svarat 
att de är mycket eller ganska intresserade av politik.
Intresset hos Hyltes ungdomar ligger i nivå med öv-
riga riket. 
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De allra flesta ungdomar uppger att de bedömer sin hälsa som god och att de inte är sjuka lika ofta 
som andra. Hyltes ungdomar är mindre stressade men sover något sämre. Hyltes ungdomar röker, 
dricker och snusar i något högre grad än riket i stort. 

Hyltes ungdomar mår bra
På frågan om hur man själv bedömer sin hälsa, det 
senaste halvåret, svarar fler än 7 av 10 att de mår 
bra eller mycket bra. Killar mår något bättre än vad 
tjejer gör. Jämför vi med riket så ligger Hylte väldigt 
likt riksgenomsnittet. Det är 8 % som angett att de 
mår dåligt eller mycket dåligt. 

Sömnsvårigheter och stress
På samtliga frågor som enkäten ställde kring psy-
kosomatiska besvär, exempelvis sömnsvårigheter 
och ont i magen, så har tjejer i högre utsträckning  
besvär än killar. Ofta är skillnaden uppåt 10 %. 
Det är 14 % fler tjejer än killar som uppger att de 
har ont i magen minst en gång i veckan, vilket är 
den största skillnaden.  

HÄLSA 
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Vid jämförelse med riket så är Hyltes siffror väldigt 
lika med riksgenomsnittet. Hylte har ett något säm-
re resultat när det kommer till svårigheter med att 
somna och med att sova dåligt på natten, men ett 
något bättre resultat när det kommer till stress.

Ungdomarna i kommunen tränar mycket
Nästan nio av tio, (87,5 %) av Hylteungdomarna trä-
nar minst en gång i veckan så att de blir andfådda 
och svettiga. Jämför vi det med hela riket så är Hyl-
tes ungdomar några procent flitigare med träning-
en. Det är fler tjejer än killar som tränar minst en 
gång varje vecka, men när det kommer till att träna 
varje dag är det fler killar som gör det.
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Hylteungdomarnas alkohol- och tobaksvanor
Sammanfattningsvis så uppger ungdomarna i Hylte 
att de både dricker, snusar och röker mer än ge-
nomsnittet i riket och även om det inte är några 
stora skillnader så ligger Hylte lite högre i alla svar.

Snusning – Av Hyltes ungdomar uppger 3,5 % av 
killarna och 1,9 % av tjejerna att de snusar varje 
dag. Lite drygt 5 % bland både tjejer och killar upp-
ger att de snusar någon gång per år. 89 % har sva-
rat att de aldrig snusar.

Rökning – Nästan en av tio (9,1 %) av killarna upp-
ger att de röker minst en gång i veckan, samma 
siffra för tjejerna är 8,2 %. Det är cirka 4 % fler av 
Hylte ungdomar som röker än det är i riket i stort. 

Alkohol (folköl) – I riket uppger 92 % av tjejerna 
och 86 % av killarna att de aldrig dricker alkohol. 
Tittar vi på Hyltes siffror så är det mer vanligt att 
dricka alkohol, 86 % av tjejerna och 82 % av killar-
na uppger att de aldrig dricker alkohol. Det innebär 
att det är 6 % fler ungdomar i Hylte som uppger att 
det dricker alkohol än riket i stort.

Vid frågan om man får dricka alkohol för sina för-
äldrar så svarar 8 % att man får det och 20 % upp-
ger att de inte vet. Tittar vi på riksgenomsnittet så 
är svaret 4,6 % att man får det och 18 % att man 
inte vet. 

Det vanligaste sättet för tjejer att få tag i alkohol 
är genom kompisar eller kompisars syskon. Killar 
uppger att de oftast får det av sina föräldrar, även 
om det är nästan lika vanligt att de får det genom 
kompisar eller kompisars syskon eller genom att ta 
från föräldrarna utan att de vet om det. Ett annat 
sätt som 4,3 % av ungdomarna uppger att de fått 
alkohol ifrån är genom sina egna syskon.

Viktigt att poängtera är att det trots allt är få in-
divider som faktiskt dricker alkohol och därför kan 
uppge hur de har fått tag i alkoholen.
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TRYGGHET

Hylte kommun är en kommun där ungdomarna känner sig trygga. Man känner sig trygg hemma, 
på väg till skolan och i sitt bostadsområde. Däremot känner man sig inte lika trygg på nätet och på 
bussen. Fler tjejer än killar upplever att de har blivit illa eller orättvist behandlade, likaså är det fler 
tjejer som upplevt att de blivit hotade.

Orättvis behandling
På frågan om man under det senaste halvåret blivit 
orättvist behandlat så svarar 54 % av tjejerna och 
79 % av killarna nej på frågan. 33 % av tjejerna 
uppger att de blivit orättvist behandlade en gång, 
15 % av killarna upplever samma. Enkäten visar att 
25 % fler tjejer än killar upplever att de blivit orätt-
vist behandlade.

När eleverna fick följdfrågan om hur de blivit illa be-
handlade så svarade 52 % av tjejerna, som tidigare 
svarat ja på frågan om de de blivit orättvist behand-
lade, att de blivit det av en annan elev. 38 % sva-
rade att det blivit illa behandlade av en lärare och 
31 % på grund av en annan elev. Det var väldigt få 
elever som upplevde sig illa behandlade av sjukvård, 
polis eller socialtjänsten.

Även om killarna i större utsträckning upplevde att 
de inte blivit illa behandlade, så var mönstret det-
samma som hos tjejerna. Till största del berodde 
den illabehandlingen på en annan elev.

Incidenter i vardagen
Ungdomarna fick frågor om de det senaste halvåret 
varit med om att någon hotat dem, att de blivit 
utsatta för misshandel eller andra liknande händel-
ser. 83 % av killarna och 73 % av tjejerna uppger att 
de inte varit med om den typen av incidenter.

Som siffran ovan visar är det fler tjejer än killar som 
varit med om olika negativa händelser. 12 % av dem 
har uppgett att de någon gång under det senaste 
halvåret inte vågat gå ut. Samma siffra för killarna 
är 4 %. Fler tjejer än killar, 8,6 % mot 6,2 % har 
upplevt att de blivit hotade. Däremot är det fler 
killar, 7 %, mot tjejernas 4 % som uppger att någon 
stulit från dem. 5,6 % av tjejerna har också upp- 
gett att de blivit utsatta för sexuellt våld/utnyttjande.
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Ofta trygga – men inte överallt
Enkätsvaren visar att tryggheten i Hylte i allmänhet 
är stor men det finns platser som skulle kunna för-
bättras. 97,2 % uppger att de är trygga i sitt hem 
och nästan lika många känner sig trygga i sitt bo-
stadsområde på dagen. Ungdomarna känner sig 
trygga i klassrummet, på skolgården och på väg till 
och från skolan. 

På frågan om fritidsgård/ungdomens hus finns det 
ett större bortfall, det vill säga att många inte sva-
rat, troligen beror detta på att kommunen inte har 
någon fritidsgård.
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Ungdomarna känner en större otrygghet när de 
åker buss eller tåg. Det finns också en otrygghet ute 
på nätet uppger 12 %.

Det är inga stora skillnader mellan könen på hur de 
svarat. Fler tjejer än killar känner sig otrygga på nä-
tet och i större utsträckning otrygga i sitt bostads-
område på kvällen.
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ARBETE & FRAMTID

Nästan alla ungdomar i Hylte har en stor framtidstro och ser positivt på sin framtid. Efter att man 
slutar nian vill de flesta gå på ett gymnasium utanför kommunen. Många kan tänka sig att driva 
företag i framtiden och en femtedel av ungdomarna sommarjobbade föregående sommar.

Stor framtidstro
83 % av ungdomarna i Hylte, det vill säga att fler än 
8 av 10 ungdomar ser allmänt positivt på sin fram-
tid. Det är ca 15 % som svarar varken eller medan 
det knappt är 3 % som svarar att de har en negativ 
syn på sin framtid. 

Killar har en större framtidstro än tjejer, 88 % svarar 
att de har en positiv framtidstro medan det bland 
tjejerna är lite drygt 79 %.

Jobb och skola utanför kommunen lockar
Vid frågan om ungdomarna tror att de kommer flyt-
ta från kommunen så uppger hälften att de tror att 
de kommer flytta, 40 % vet inte och 10 % tror att 
de kommer bo kvar. Största anledningen för att flyt-
ta är för att kunna studera och jobba. 

I undersökningen ställdes ingen fråga om de skulle 
kunna tänka sig att flytta tillbaka efter studier och i 
så fall varför. 

Gymnasiet efter grundskolan
60 % uppger att de vill gå i en gymnasieskola ut-
anför kommunen när de slutar grundskolan med-
an 13 % svarar att de vill gå i en gymnasieskola i 
kommunen. Majoriteten av ungdomarna tänker sig 
alltså att gå vidare till gymnasiet när de slutar nian. 
Lite drygt 11 % säger att de vill börja arbeta när 
de slutar grundskolan. Lite drygt var tionde ungdom 
vet inte.

Majoritet kan tänka sig att driva företag
Cirka en fjärdedel av ungdomarna har uppgett att 
någon av deras föräldrar driver företag. En betydligt 
större andel, lite drygt hälften av ungdomarna, sva-
rar att de kan tänka sig att driva företag i framtiden. 
Det är knappt 10 % som svarat nej.
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Jag vill påverka
hur pengarna fördelas mellan de 

olika föreningarna och vad som går 
till olika kulturaktiviteter.

Skaffa en skatepark då 
det är många som börjat åka 

sparkcykel,bmx och skateboard. En 
skatepark är bra för man kan 

både hänga med kompisar där 
och åka något av det jag 

nämde ovan.

Ställen där barn o vuxna 
kan träffas  Utbildning till alla   

Ingen diskriminering!

Att man ska lägga 
ennu mer pengar på skolan än 

vad man redan gör och hjälpa fler 
ungdomar att få jobb i 

samhället

Mer möjligheter att 
hitta på roliga saker för 

ungdomarna

Jag vill kunna 
påverka mljön som dagens 

ungdom bor i...
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