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Om LUPP Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en undersökning för 
kommuner och regioner som vill få större kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de 
tycker om att leva på sin bostadsort. Frågorna handlar bland annat om skola, fritid, inflytande 
och demokrati, trygghet, hälsa och framtid. Undersökningen är framtagen av Myndigheten för 
Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Enkäten är anonym och webbaserad och har i Luleå 
kommun genomförts under oktober månad 2021. Om du vill veta mer om undersökningen kan 
du läsa mer på webbplatsen www.mucf.se/lupp.

Luleå kommun genomför LUPP-undersökningen vart fjärde år i årskurs 8 på grundskolan och i 
gymnasiets år 2 efter beslut av kommundirektörens ledningsgrupp. Syftet med undersökningen 
är att 

• Stärka ungas demokratiska rättigheter
o Unga får möjlighet att föra fram sina åsikter, beskriva sina förutsättningar och påverka 

kommunen.
• Ökad kunskap om unga

o Kommunen får ett kunskapsunderlag att utgå från vid planering, prioritering och 
beslut som rör unga. 

• Verksamhetsutveckling
o Kommunen kan utveckla verksamheter för unga med deras perspektiv som 

utgångspunkt.

Undersökningen har genomförts i samtliga kommunala och fristående skolor. Den totala 
svarsfrekvensen uppgick till 85,2 % i grundskolans åk 8 och 64,4 % i gymnasiets år 2. Enkätsvaren 
2021 sammanställs dels för respektive skola förutsatt att antalet elever och svar är tillräckligt 
högt, dels på en kommunövergripande nivå.

http://www.mucf.se/lupp


Om denna rapport I denna rapport redovisas svaren på flertalet av frågorna som har ställts i LUPP-
enkäten riktad till elever i åk 8. Motsvarande rapporter har också tagits fram för 
respektive skola som deltog i undersökningen. 

Syftet med rapporten är att ge såväl skolpersonal som elever kunskap om hur 
eleverna har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. 
Rapporten ska också utgöra ett underlag för ansvariga politiker och förvaltningar 
inom kommunen. Förhoppningen är att rapportens utformning ska underlätta 
samtal, diskussioner och förändringsarbete.

I rapporten görs genomgående en jämförelse av tjejers respektive killars svar på 
frågorna. 

För att ge en samlad bild av elevernas svar på enkäten, har en LUPP-profil tagits fram 
för kommunen. I denna profil, som inleder resultatframställningen, redovisas svaren 
från en viktig fråga per frågeområde i enkäten. I profilen framgår också svaren 
uppdelat för tjejer och killar. 



Cirklarna längs talstrecket 0 – 10 visar svaren 
från tjejer respektive killar, där mörkblå färg 
representerar tjejer och ljusblå färg killar. 

Om denna rapport 

(forts.)

För att ge en samlad bild av hur eleverna i åk 8 har svarat, har en LUPP-profil tagits 
fram. I denna profil redovisas svaren från en viktig fråga per frågeområde i enkäten. 
Nedan visas ett exempel från LUPP-profilen avseende frågan om hur eleverna trivs med 
livet som helhet. 83 procent av eleverna i åk 8, uttryckt som 8 av 10 elever, har svarat 
att de är ganska eller mycket nöjda med livet som helhet.

Lupp-profilen består av totalt åtta olika delar framställda enligt beskrivningen ovan. 
Varje del representerar de olika områdena i LUPP-enkäten; familjeförhållanden, hälsa,  
trygghet, skola, fritid, arbete, politik och samhälle samt framtid. Rapporten är 
disponerad efter den ordning som områdena anges i profilen, där mer detaljerade svar i 
form av stapeldiagram från respektive område redovisas. Framställningen är begränsad 
till ett urval av frågor i enkäten.
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8 av 10 elever är nöjda 

med livet som helhet

Fråga: A9f Hur nöjd eller missnöjd är du med 

ditt liv när det handlar om livet i sin helhet?

8/10

Alla skolor åk 8

Livet som helhet är bra

Tjejer Killar

8/10 9/10



A9a-A9e: Hur nöjd eller missnöjd är du 

med ditt liv när det handlar om följande?

... så här nöjda är 

eleverna med skola, 

kompisar, familj, pengar 

och fritid

8 av 10 elever är ganska eller mycket nöjda med 

livet som helhet och …
Andel elever som svarat att de är ganska eller mycket nöjda
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Tjejer Killar

Skolan (72%)

Kompisar (93%)

Familjen (95%)

Fritiden (88%)

Dina pengar (84%)

Alla skolor åk 8

86%

83%

95%

93%

69%

91%

87%

96%

94%

78%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som är ganska eller mycket nöjda 

med skola, kompisar, familjen, pengar och fritiden. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.
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7 av 10 elever tycker 

att de mår ganska eller 

mycket bra

Fråga: F1 Under de senaste sex månaderna, 

hur bedömer du din hälsa, 

hur du mår eller känner dig?

Alla skolor åk 8

Bra hälsa

7/10

Tjejer Killar

6/10 8/10



F2: Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex 

månaderna?

2 av 10 elever känner 

sig stressade varje 

vecka

7 av 10 elever tycker att de 

mår ganska eller mycket bra men  …
Andel elever som svarat i stort sett varje dag eller 

en eller flera gånger i veckan
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A

Tjejer Killar

Huvudvärk (34%)

Ont i magen (28%)

Känt dig stressad (64%)

Svårt att somna (42%)

Känt dig nedstämd 

(deppig eller nere) (41%)

Sovit dåligt på natten (40%)

Alla skolor åk 8

38%

42%

45%

57%

48%

77%

17%

24%

33%

24%

35%

50%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som upplever stress eller andra 

besvär.

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



F3: Hur ofta händer det att du hoppar över följande måltider?

Tjejer Killar

Lunch (43%)

Frukost (38%)

Middag/kvällsmat (15%)

4 av 10 elever hoppar 

över lunch minst 

en gång i veckan

7 av 10 elever tycker att de 

mår ganska eller mycket bra men  …
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A

Andel elever som svarat i stort sett varje dag eller 

en eller flera gånger i veckan

Alla skolor åk 8

19%

51%

44%

10%

35%

31%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som hoppar över frukost, lunch eller 

middag/kvällsmat. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas?

9 av 10 elever tränar 

minst en gång i veckan

7 av 10 elever tycker att de 

mår ganska eller mycket bra men  …
Andel elever som svarat

H

Ä

L

S

A

Tjejer Killar

Sällan eller aldrig (5%)

Någon eller några gånger i månaden (9%)

En gång i veckan (13%)

I stort sett varje dag (26%)

Flera gånger i veckan (47%)

Alla skolor åk 8

17%

50%

15%

10%

8%

35%

45%

10%

8%

2%

I diagrammet redovisas hur ofta tjejer respektive 

killar tränar så att de blir andfådda eller svettas. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



F6: Hur ofta brukar du…

Tjejer Killar

snusa? (9%)

röka cigaretter? (6%)

dricka folköl? (5%)

dricka starköl, starkcider, 

alkoläsk, vin eller sprit? (8%)

… så här ser elevernas

användning av tobak 

och alkohol ut

7 av 10 elever tycker att de 

mår ganska eller mycket bra men  …
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A

Andel elever som svarat i stort sett varje dag, en eller flera gånger i 

veckan eller någon eller några gånger i månaden

Alla skolor åk 8

4%

6%

9%

8%

5%

5%

6%

8%

I diagrammet redovisas hur tjejer respektive killar 

använder alkohol och tobak.

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



F6b: Hur får du oftast tag på alkohol?

Från syskon (5%)

Tar från mina föräldrar utan att 

de vet om det (27%)

Från kompisar, kompisars syskon, 

flickvän/pojkvän/partner  (19%)

Får från mina föräldrar (8%)

Från annan vuxen (27%)

Beställer på internet (8%)

Handlar utomlands (6%)

Tillverkar själv (9%)

Köper själv i affären (11%)

… så här får eleverna 

som använder 

alkohol tag på alkohol

7 av 10 elever tycker att de 

mår ganska eller mycket bra men  …
Andel elever som svarat hur de får tag på alkohol
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På annat sätt (33%)

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

3%

3%

0%

3%

3%

3%

21%

27%

33%

36%

4%

8%

12%

16%

16%

20%

16%

12%

24%

36%

I diagrammet redovisas hur tjejer respektive killar får 

tag på alkohol.

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



F7: Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?

Tjejer Killar

Nej (89%)

Ja (2%)

Vet inte (9%)

1 av 10 elever vet inte

om föräldrarna tillåter 

alkohol eller inte

7 av 10 elever tycker att de 

mår ganska eller mycket bra men  …
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A

Alla skolor åk 8

9%

90%

1%

9%

88%

3%

I diagrammet redovisas om tjejer respektive killar får 

dricka alkohol för sin/sina föräldrar.

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



F8: Har du någon gång använt narkotika?

Tjejer Killar

Ja, ett fåtal gånger (1%)

Ja, flera gånger (2%)

Ja, en gång (1%)

Nej (96%)

… så här vanligt är 

användning av narkotika 

bland eleverna

7 av 10 elever tycker att de 

mår ganska eller mycket bra men  …
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Alla skolor åk 8

98%

0%

1%

1%

95%

1%

2%

3%

I diagrammet redovisas om och i så fall hur ofta 

tjejer respektive killar använder narkotika.

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



F8c: Hur fick du/får du tag på narkotika?

Tjejer Killar

Från någon person på annan 

ort (annan kommun eller stad) (30%)

Från någon person här på orten (53%)

Beställer på internet (23%)

Annat sätt (33%)

... så här får eleverna 

som använder narkotika 

får tag på narkotika

7 av 10 elever tycker att de 

mår ganska eller mycket bra men  …
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A

Andel elever som svarat hur de får tag på narkotika

Alla skolor åk 8
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50%

50%

28%

22%
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61%

I diagrammet redovisas på vilket sätt tjejer 

respektive killar som använder narkotika får tag på 

narkotika. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.
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8 av 10 elever känner 

sig trygga i hem- och 

skolmiljön

Alla skolor åk 8

Fråga: E2a-d Hur ofta känner du dig trygg på 

följande ställen? (I hemmet, I mitt bostadsområde, 

I skolan och På väg till eller från skolan).

Trygghet

8/10

Tjejer Killar

8/10 9/10



I skolan (89%)

På väg till eller från skolan (95%)

På internet (88%)

På träningen eller annan 

organiserad fritidsaktivitet (90%)

På ungdomens hus, 

fritidsgård eller liknande (79%)

På buss, tåg eller liknande (82%)

I hemmet (97%)

I mitt bostadsområde (94%)

På stan eller i centrum (83%)

… så här upplever 

elever trygghet i 

olika miljöer

8 av 10 elever känner sig oftast eller alltid 

trygga i hem- och skolmiljön och …

E2: Hur ofta känner du dig trygg på 

följande ställen? 

T
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T

Andel elever som svarat ofta eller alltid

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

82%

77%

80%

87%

84%

91%

94%

94%

97%

79%

89%

87%

91%

93%

90%

94%

96%

98%

I diagrammet redovisas hur ofta tjejer respektive 

killar känner sig trygga på olika ställer.

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



E1: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. 

Har något av detta hänt dig?

Tjejer Killar

Någon har stulit från mig (12%)

Någon har hotat mig (18%)

Jag har blivit utsatt för misshandel (6%)

Jag har blivit utsatt för sexuellt 

våld/utnyttjande (4%)

3 av 10 elever har blivit

utsatta för hot, stöld 

eller våld

8 av 10 elever känner sig oftast eller alltid 

trygga i hem- och skolmiljö
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Andel elever som svarat ja

8 av 10 elever vet var de kan vända

sig för att få stöd om de skulle bli 

illa behandlade eller må dåligt

Alla skolor åk 8

4%

3%

8%

15%

4%

8%

16%

20%

I diagrammet redovisas hur tjejer respektive killar 

uppger att de har blivit hotade, bestulna, 

misshandlade eller utsatta för sexuellt 

våld/utnyttjande. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



På ungdomens hus, fritidsgård 

eller liknande (5%)

På träningen eller annan 

organiserad fritidsaktivitet (11%)

I skolan (73%)

På stan eller i centrum (6%)

På buss, tåg eller liknande (6%)

På väg till eller från skolan (10%)

Hemma (12%)

På internet/i mobilen (29%)

I någon annans hem (8%)

I mitt bostadsområde (8%)

Annat (17%)

2 av 10 elever har blivit 

mobbade, trakasserade 

eller utfrysta 

8 av 10 elever känner sig oftast eller alltid 

trygga i hem- och skolmiljön men …

E3b: Var blev du mobbad, trakasserad eller utfryst?
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Andel elever som svarat enstaka gånger eller 

under en längre period

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8
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7%
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7%

15%

31%

70%

5%

5%

5%

7%

12%

12%

14%

14%

19%

24%

78%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som på olika platser har blivit 

mobbade, trakasserade eller utfrysta enstaka 

gånger eller under en längre tidsperiod.

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



E4b: Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av?

Personal inom polisen/rättsväsendet (5%)

Personal inom sjukvården (2%)

Personal inom socialtjänsten (3%)

Personal inom fritidsgård eller liknande (3%)

Personal inom organisation eller 

förening (t ex tränare eller ledare) (5%)

Familj/släkt (21%)

Annan person (19%)

Personal inom skolan (30%)

Andra elever eller ungdomar (56%)

3 av 10 elever har känt 

sig orättvist behandlade

8 av 10 elever känner sig oftast eller alltid 

trygga i hem- och skolmiljön men …
Andel elever som svarat någon gång eller flera gånger

T
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G

G
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T

Personal inom annan verksamhet (5%)

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

1%

2%

0%

1%

3%

3%

20%

23%

24%

60%

1%

3%

5%

7%

6%

7%

15%

15%

40%

53%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som har känt sig orättvist 

behandlade av personer i olika roller. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



E4c: Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad?

Funktionsnedsättning (4%)

Utseende (18%)

Religion eller trosuppfattning (2%)

Ålder (7%)

Annan orsak (24%)

Kön (15%)

Könsidentitet eller könsuttryck (3%)

Sexuell läggning (8%)

Etnisk tillhörighet 

(var jag eller min familj kommer ifrån) (3%)

2 av 10 elever har blivit mobbade, 

trakasserade och utfrysta och…
Andel elever som svarat någon gång eller flera gånger
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Vet inte (44%)

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8
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2%

2%

6%

6%

11%

18%

29%

45%

1%

2%

4%

6%

5%

6%

18%

15%

16%

47%

I diagrammet redovisas hur vanliga olika orsaker till 

orättvis behandling uppges vara för tjejer respektive 

killar.

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.

4 av 10 elever vet inte 

varför de blir orättvist 

behandlade
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7 av 10 elever trivs 

med stämningen 

på sin skola

Fråga: C3a Hur tycker du att det stämmer in på 

hur det är på din skola? 

Jag trivs med stämningen i min skola

Alla skolor åk 8

Bra stämning i skolan

7/10

Tjejer Killar

7/10 8/10



Våld förekommer i min skola (16%)

Min skola agerar om en lärare 

kränker en elev (39%)

Elever och lärare bemöter varandra 

med respekt i min skola (60%)

Mina lärare behandlar killar 

och tjejer lika (58%)

Jag har fått veta vad eleverna ska ha 

inflytande över/ska kunna påverka i skolan (41%)

Min skola agerar om en elev 

mobbar en annan elev (41%)

Mobbning förekommer i min skola (15%)

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/

elevkåren säger och tar dem på allvar (46%)

Rasism förekommer i min skola (14%)

Sexuella trakasserier förekommer 

i min skola (9%)

Skolan uppmuntrar mig att aktivt

medverka i klassråd och elevråd (43%)

… så här upplever

eleverna attityder 

i skolan

7 av 10 elever trivs med stämningen 

på sin skola och …

C3: Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?

S
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A

Andel elever som svarat att det stämmer till stor del eller helt

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

10%

13%

17%

14%

40%

42%

40%

46%

46%

64%

58%

8%

13%

13%

17%

37%

39%

42%

41%

46%

53%

61%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som instämmer i olika påståenden 

om skolmiljön. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



… tillgången till datorer? (92%)

… elevhälsan (skolkurator, 

skolsköterska eller skolpsykolog)? (72%)

… möjligheten att få extra hjälp 

och stöd av lärarna om du 

behöver det? (81%)

… lärarna? (82%)

… undervisningen? (84%)

… skolmiljön? (70%)

… skolbiblioteket? (57%)

… skolmaten? (28%)

… så här tycker 

eleverna om skolans 

personal och 

undervisning 

7 av 10 elever trivs med stämningen 

på sin skola och …

C4: Vad tycker du om… 
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A

Andel elever som svarat ganska bra eller mycket bra

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

29%

57%

69%

69%

82%

83%

85%

94%

27%

57%

73%

76%

80%

80%

83%

91%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som tycker ganska eller mycket bra 

om skolans personal undervisning. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



Skolans "regler" (53%)

Maten (70%)

Schemat (68%)

Skolmiljön inne (57%)

Skolmiljön ute (46%)

Proven (62%)

Vad jag får lära mig (62%)

Hur vi ska arbeta, till exempel 

grupparbete/projektarbete (73%)

Läxorna (65%)

… så här vill eleverna

vara med och bestämma 

om skola och skolarbete

7 av 10 elever trivs med stämningen 

på sin skola och …

C5: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med 

och bestämma om följande?

S

K

O

L

A

Andel elever som svarat ganska mycket eller väldigt mycket

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

47%

60%

55%

73%

72%

68%

72%

80%

62%

45%

54%

50%

67%

65%

56%

57%

67%

61%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som ganska eller väldigt 

mycket vill vara med och bestämma om skola 

och skolarbete. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



Skolans "regler" (25%)

Maten (11%)

Schemat (15%)

Skolmiljön inne (27%)

Skolmiljön ute (24%)

Proven (20%)

Vad jag får lära mig (24%)

Hur vi ska arbeta, till exempel 

grupparbete/projektarbete (34%)

Läxorna (19%)

… så här upplever 

eleverna att de får

vara med och 

bestämma 

7 av 10 elever trivs med stämningen 

på sin skola och …

C6: Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får 

vara med och bestämma när det gäller följande?

S

K

O

L

A

Andel elever som svarat ganska mycket eller väldigt mycket

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

21%

25%

26%

8%

10%

19%

18%

34%

20%

27%

30%

24%

14%

19%

21%

19%

33%

29%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som ganska eller väldigt 

mycket får vara med och bestämma 

om skola och skolarbete. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



F

R

I

T

I

D

8 av 10 elever tycker 

att det finns ganska 

eller väldigt mycket 

att göra på fritiden

Fråga: B1 Hur mycket eller lite tycker du att 

det finns att göra på fritiden?

Alla skolor åk 8

Finns att göra på fritiden

8/10

Tjejer Killar

7/10 8/10



Är ute i naturen  (69%)

Besöker bibliotek (3%)

Läser böcker, tidningar, 

artiklar, bloggar eller liknande (38%)

Går på ungdomens hus, 

fritidsgård eller liknande (11%)

Går på konsert (1%)

Spelar tv-spel, 

onlinespel eller dataspel (65%)

Tränar/idrottar (80%)

Går på teater, 

musikal eller dansuppvisning (1%)

Spelar teater, 

skapar musik eller dansar (18%)

Håller på med foto, film, tecknar, målar, 

skriver, pysslar, syr eller liknande (22%)

Går på museum eller utställning (0%)

Går på match 

eller annat idrottsevenemang (30%)

10 av 10 elever utför

fritidsaktiviteter minst 

en gång i veckan

8 av 10 elever tycker att det finns ganska eller 

väldigt mycket att göra på fritiden och …

B3: Hur ofta gör du följande saker på din fritid?

F

R

I

T

I

D

Andel elever som svarat minst en gång i veckan

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

0%

1%

1%

4%

10%

20%

30%

29%

36%

37%

65%

79%

0%

0%

1%

1%

13%

14%

14%

33%

38%

91%

73%

81%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som utför olika fritidsaktiviteter. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



B4: När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då vara?

På sociala medier 

på internet (35%)

I en idrottshall/sporthall 

eller på annat ställe i samband 

med idrott (34%)

Utomhus (47%)

I galleria eller 

i köpcentrum (11%)

I centrum/på stan (37%)

På ett café (3%)

Någon annanstans (10%)

På ungdomens hus, 

fritidsgård eller liknande (13%)

I en föreningslokal (1%)

9 av 10 elever träffar

sina kompisar hemma

hos varandra

8 av 10 elever tycker att det finns ganska eller 

väldigt mycket att göra på fritiden och …
Andel elever som svarat var de oftast träffar sina kompisar på fritiden

F

R

I

T

I

D

Hemma hos varandra (80%)

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

1%

4%

7%

19%

13%

27%

31%

48%

33%

91%

1%

1%

12%

4%

14%

41%

38%

27%

61%

70%

I diagrammet redovisas var tjejer respektive killar 

vanligtvis träffar sina kompisar. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



B2: Andel elever som svarat att det stämmer helt eller 

delvis att det finns saker att göra, men ...

Tjejer Killar

… men min familj säger nej (26%)

… inget som intresserar mig (62%)

… men jag kan inte ta mig dit (42%)

… men det kostar för mycket (36%)

6 av 10 elever kan inte 

eller får inte utföra 

fritidsaktiviteter

8 av 10 elever tycker att det finns ganska eller 

väldigt mycket att göra på fritiden, men …

F

R

I

T

I

D

Alla skolor åk 8

37%

45%

27%

65%

35%

38%

24%

58%

I diagrammet redovisas vilka orsaker tjejer 

respektive killar anger för att inte utföra 

fritidsaktiviteter.

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



A

R

B

E

T

E

2 av 10 elever hade ett 

sommarjobb i somras

Fråga: G2 Hade du ett sommarjobb i somras?

Alla skolor åk 8

Sommarjobb

2/10

Tjejer Killar

1/10 2/10



På annat sätt (11%)

Kontaktade själv arbetsplatsen (11%)

Sökte utannonserad tjänst (4%)

Genom kommunen (1%)

Genom någon i min egen familj (67%)

Genom någon annan släkting 

eller person jag känner (36%)

Genom arbetsförmedlingen (2%)

9 av 10 elever som 

sommarjobbade fick 

jobbet genom familj 

eller närstående

2 av 10 elever hade ett sommarjobb 

i somras och …

G2b: Hur fick du ditt sommarjobb?

A

R

B

E

T

E

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

0%

0%

2%

9%

9%

40%

63%



1%

4%

9%

12%

34%

69%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som fick sommarjobb på olika sätt. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



P

O

L

I

T

I

K

O

C

H

S

A

M

H

Ä

L

L

E

2 av 10 elever tycker 

att de har möjligheter

föra fram sina åsikter 

till styrande i kommunen

Fråga: D3 Vilka möjligheter har du att föra fram 

dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen?

Alla skolor åk 8

Påverkan politik och samhälle

2/10

Tjejer Killar

2/10 2/10



D1: Hur intresserad är du av följande?

Tjejer Killar

Samhällsfrågor i allmänhet (27%)

Politik (20%)

Vad som händer i andra länder (46%)

5 av 10 elever är 

intresserade av politik 

och samhällsfrågor

2 av 10 elever tycker att de har ganska eller

stora möjligheter att föra fram sina åsikter till 

styrande i kommunen och …

P

O

L

I

T

I

K

O

C

H

S

A

M

H

Ä

L

L

E

Andel elever som svarat att de är ganska eller mycket intresserade

Alla skolor åk 8

41%

22%

12%

50%

31%

27%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som är ganska eller mycket 

intresserade av politik och samhällsfrågor. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



D2: Under de senaste 12 månaderna, 

har du gjort något av följande?

… så här 

engagerar sig eleverna

i samhällsfrågor 

2 av 10 elever tycker att de har ganska eller

stora möjligheter att föra fram sina åsikter till 

styrande i kommunen och … Andel elever som svarat att ja

P

O

L

I

T

I

K

O

C

H

S

A

M

H

Ä

L

L

E

Tjejer Killar

Tagit kontakt med någon politiker, 

tjänsteperson eller beslutsfattare i 

kommunen (3%)

Skrivit ett förslag (medborgarförslag) 

till kommunens politiker (2%)

Deltagit i demonstration (4%)

Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/

politik på internet (18%)

Diskuterat samhällsfrågor/politik på 

forum eller bloggar på internet (6%)

Alla skolor åk 8

3 av 10 elever vill vara med och

påverka frågor som rör kommunen

2%

3%

4%

5%

20%

2%

3%

3%

7%

16%

I diagrammet redovisas på vilket sätt tjejer 

respektive killar engagerar sig i politik och 

samhällsfrågor. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



D5: Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?

Tjejer Killar

Vuxna i allmänhet (69%)

Politiker (49%)

… så här ser elevernas

förtroende ut för 

politiker och vuxna 

i allmänhet

2 av 10 elever tycker att de har ganska eller

stora möjligheter att föra fram sina åsikter till 

styrande i kommunen och …

P

O

L

I

T

I

K

O

C

H

S

A

M

H

Ä

L

L

E

Andel elever som svarat att de har ganska eller mycket stort förtroende

Alla skolor åk 8

66%

48%

73%

50%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som har ganska eller mycket stort 

förtroende för politiker och vuxna i allmänhet.

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



F

R

A

M

T

I

D

9 av 10 elever ser 

positivt på framtiden

Fråga: H7 Hur ser du på framtiden?

Alla skolor åk 8

Framtidstro

9/10

9/10 9/10
Tjejer Killar



H1: Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?

8 av 10 elever vill gå en 

gymnasieutbildning

9 av 10 elever ser ganska eller mycket positivt 

på framtiden och …

F

R

A

M

T

I

D

Tjejer Killar

Gå en gymnasieutbildning i 

den kommun jag nu bor i (57%)

Gå en gymnasieutbildning i 

en annan kommun (18%)

Börja jobba (7%)

Annat (3%)

Vet inte (14%)

Alla skolor åk 8

3%

5%

14%

21%

58%

3%

8%

14%

16%

59%

I diagrammet redovisas vad tjejer respektive killar 

helst vill göra direkt efter grundskolan.

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



H2: Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan 

(direkt eller senare)?

… så här vill eleverna

läsa vidare efter 

grundskolan 

9 av 10 elever ser ganska eller mycket positivt 

på framtiden och …

F

R

A

M

T

I

D

Tjejer Killar

Ja, studieförberedande program 

på gymnasiet (25%)

Ja, yrkesförberedande program 

på gymnasiet (12%)

Ja, gymnasiet men är osäker på vilken 

programinriktning jag ska välja (41%)

Vet inte (19%)

Nej, jag tror inte jag kommer 

läsa vidare efter grundskolan (2%)

Alla skolor åk 8

1%

10%

18%

25%

45%

3%

13%

21%

25%

38%

I diagrammet redovisas om och i så fall hur tjejer 

respektive killar tror att de kommer läsa vidare efter 

grundskolan (direkt eller senare). 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



Vill ha närmare till naturen (7%)

Bostadssituationen i kommunen (2%)

Familj och släkt (14%)

Vill ha närmare till större ort eller stad (22%)

Här kan jag inte vara den jag är (8%)

Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner (15%)

Arbete (40%)

Annat (15%)

Studier (37%)

Mina fritidsintressen (31%)

Vet inte (5%)

9 av 10 elever ser ganska eller mycket positivt 

på framtiden och …

H3b: Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen?

F

R

A

M

T

I

D

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

2%

6%

6%

5%

12%

12%

17%

32%

25%

40%

34%

4%

5%

7%

9%

16%

16%

13%

13%

38%

31%

44%

I diagrammet redovisas vad tjejer respektive killar 

tror kan föranleda att de flyttar från kommunen. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.

… så här säger eleverna

om varför de tror sig 

komma flytta från 

kommunen



Närheten till naturen (20%)

Bostadssituationen i kommunen (3%)

Familj och släkt (51%)

Närheten till större ort eller stad (5%)

Bra miljö för barn att växa upp i (16%)

Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner (40%)

Möjligheten till arbete (15%)

Här kan jag vara den jag är (5%)

Möjligheten till fortsatta studier (20%)

Mina fritidsintressen (34%)

Vet inte (14%)

9 av 10 elever ser ganska eller mycket positivt 

på framtiden och …

H4: När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de 

alternativ som du tycker är det bästa med att bo i din kommun. 

F

R

A

M

T

I

D

Tjejer Killar

Alla skolor åk 8

Annan orsak (1%) 1%

3%

4%

5%

14%

11%

15%

20%

19%

34%

47%

59%

1%

3%

6%

5%

14%

20%

17%

19%

22%

35%

33%

46%

I diagrammet redovisas vad tjejer respektive killar 

tycker är det bästa med att bo i kommunen. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.

… så här säger eleverna

om vad de tycker är bäst

med att bo i kommunen



H10a: Känner du till vilka rättigheter du har enligt 

barnkonventionen?

5 av 10 elever känner 

till rättigheterna i 

barnkonventionen

9 av 10 elever ser ganska eller mycket positivt 

på framtiden och …

F

R

A

M

T

I

D

Tjejer Killar

Nej, jag vet inte alls vad 

barnkonventionen är för något (26%)

Nej, jag känner inte till rättigheterna 

i barnkonventionen (22%)

Ja, jag känner till rättigheterna i 

Barnkonventionen – men vet inte vad 

de innebär för mig i praktiken (27%)

Ja, jag känner till rättigheterna i 

barnkonventionen – och vet vad 

de kan innebära för mig i praktiken (24%)

Alla skolor åk 8

23%

33%

21%

23%

25%

22%

23%

30%

I diagrammet redovisas hur stor andel tjejer 

respektive killar som känner till rättigheter i 

barnkonventionen. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



H11a: Om du tänker på hur det är nu och hur det var innan Corona-pandemin 

började – På vilket sätt har ditt liv förändrats på grund av Corona-pandemin

Min fritid (31%)

Min fysiska hälsa (17%)

Mitt liv som helhet (17%)

Möjligheten att få ett extrajobb 

eller sommarjobb (29%)

Min familjs ekonomi (10%)

Min psykiska hälsa (28%)

Mitt umgänge med kompisar (25%)

Min skolsituation (29%)

… så här har 

Corona-pandemin 

påverkat elevernas liv

till det sämre

9 av 10 elever ser ganska eller mycket positivt 

på framtiden och …

F

R

A

M

T

I

D

Relationen till min familj (11%)

Tjejer Killar
Andel elever som svarat lite eller mycket sämre

Alla skolor åk 8

11%

10%

23%

22%

28%

39%

33%

33%

35%

8%

11%

11%

12%

21%

16%

24%

26%

27%

I diagrammet redovisas hur tjejer respektive killar 

upplever att Corona-pandemin har påverkat livet. 

Inom parentes efter respektive svarsalternativ 

anges andelen svar från både tjejer och killar.



Påverkan
politik och samhälle

2/10

Sommarjobb

2/10

Bra stämning i skolan

7/10

Bra hälsa

7/10

Livet som helhet är bra

8/10

Trygghet

8/10

Framtidstro

9/10

Finns att göra på fritiden

8/10

LUPP-profil
Alla elever

- vad tycker åk 8 i Luleå kommun?

Förbättrat

Försämrat

Oförändrat

Jämförelse med tidigare 

genomförd undersökning 2017

8/10



D

U

O

C

H

D

I

N

F

A

M

I

L

J

8 av 10 elever är nöjda 

med livet som helhet

Fråga: A9f Hur nöjd eller missnöjd är du med 

ditt liv när det handlar om livet i sin helhet?

Alla skolor åk 8

1 Bergskolan

2 Björkskataskolan

3 Hertsöskolan

4 Kråkbergsskolan

5 Montessoriskolan

6 Innovitaskolan

7 Nya läroverket/Bergnäset

8 Nya läroverket/Bergviken

9 Residensskolan

10 Råneskolan

11 Stadsöskolan

12 Tunaskolan

13 Örnässkolan

- men i skolorna varierar svaren 

mellan tjejer och killar



H

Ä

L

S

A

7 av 10 elever tycker 

att de mår ganska eller 

mycket bra

Fråga: F1 Under de senaste sex månaderna, 

hur bedömer du din hälsa, 

hur du mår eller känner dig?

Alla skolor åk 8

1 Bergskolan

2 Björkskataskolan

3 Hertsöskolan

4 Kråkbergsskolan

5 Montessoriskolan

6 Innovitaskolan

7 Nya läroverket/Bergnäset

8 Nya läroverket/Bergviken

9 Residensskolan

10 Råneskolan

11 Stadsöskolan

12 Tunaskolan

13 Örnässkolan

- men i skolorna varierar svaren 

mellan tjejer och killar



T

R

Y

G

G

H

E

T

8 av 10 elever känner 

sig trygga i hem- och 

skolmiljön

Alla skolor åk 8

Fråga: E2a-d Hur ofta känner du dig trygg på 

följande ställen? (I hemmet, I mitt bostadsområde, 

I skolan och På väg till eller från skolan).

1 Bergskolan

2 Björkskataskolan

3 Hertsöskolan

4 Kråkbergsskolan

5 Montessoriskolan

6 Innovitaskolan

7 Nya läroverket/Bergnäset

8 Nya läroverket/Bergviken

9 Residensskolan

10 Råneskolan

11 Stadsöskolan

12 Tunaskolan

13 Örnässkolan

- men i skolorna varierar svaren 

mellan tjejer och killar



S

K

O

L

A

7 av 10 elever trivs 

med stämningen 

på sin skola

Fråga: C3a Hur tycker du att det stämmer in på 

hur det är på din skola? 

Jag trivs med stämningen i min skola

Alla skolor åk 8

1 Bergskolan

2 Björkskataskolan

3 Hertsöskolan

4 Kråkbergsskolan

5 Montessoriskolan

6 Innovitaskolan

7 Nya läroverket/Bergnäset

8 Nya läroverket/Bergviken

9 Residensskolan

10 Råneskolan

11 Stadsöskolan

12 Tunaskolan

13 Örnässkolan

- men i skolorna varierar svaren 

mellan tjejer och killar



F

R

I

T

I

D

8 av 10 elever tycker 

att det finns ganska 

eller väldigt mycket 

att göra på fritiden

Fråga: B1 Hur mycket eller lite tycker du att 

det finns att göra på fritiden?

Alla skolor åk 8

1 Bergskolan

2 Björkskataskolan

3 Hertsöskolan

4 Kråkbergsskolan

5 Montessoriskolan

6 Innovitaskolan

7 Nya läroverket/Bergnäset

8 Nya läroverket/Bergviken

9 Residensskolan

10 Råneskolan

11 Stadsöskolan

12 Tunaskolan

13 Örnässkolan

- men i skolorna varierar svaren 

mellan tjejer och killar



A

R

B

E

T

E

2 av 10 elever hade ett 

sommarjobb i somras

Fråga: G2 Hade du ett sommarjobb i somras?

Alla skolor åk 8

1 Bergskolan

2 Björkskataskolan

3 Hertsöskolan

4 Kråkbergsskolan

5 Montessoriskolan

6 Innovitaskolan

7 Nya läroverket/Bergnäset

8 Nya läroverket/Bergviken

9 Residensskolan

10 Råneskolan

11 Stadsöskolan

12 Tunaskolan

13 Örnässkolan

- men i skolorna varierar svaren 

mellan tjejer och killar

Ej ifylld cirkel innebär att antalet svarande tjejer eller killar är för få för att redovisas



P

O

L

I

T

I

K

O

C

H

S

A

M

H

Ä

L

L

E

2 av 10 elever tycker 

att de har möjligheter

föra fram sina åsikter 

till styrande i kommunen

Fråga: D3 Vilka möjligheter har du att föra fram 

dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen?

Alla skolor åk 8

1 Bergskolan

2 Björkskataskolan

3 Hertsöskolan

4 Kråkbergsskolan

5 Montessoriskolan

6 Innovitaskolan

7 Nya läroverket/Bergnäset

8 Nya läroverket/Bergviken

9 Residensskolan

10 Råneskolan

11 Stadsöskolan

12 Tunaskolan

13 Örnässkolan

- men i skolorna varierar svaren 

mellan tjejer och killar

Ej ifylld cirkel innebär att antalet svarande tjejer eller killar är för få för att redovisas



F

R

A

M

T

I

D

9 av 10 elever ser 

positivt på framtiden

Fråga: H7 Hur ser du på framtiden?

Alla skolor åk 8

1 Bergskolan

2 Björkskataskolan

3 Hertsöskolan

4 Kråkbergsskolan

5 Montessoriskolan

6 Innovitaskolan

7 Nya läroverket/Bergnäset

8 Nya läroverket/Bergviken

9 Residensskolan

10 Råneskolan

11 Stadsöskolan

12 Tunaskolan

13 Örnässkolan

- men i skolorna varierar svaren 

mellan tjejer och killar



Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss:

Andreas Jönsson, kommunstaben
andreas.jonsson@lulea.se

Jenny Ekerljung, kultur- och fritidsförvaltningen 
jenny.ekerljung@lulea.se

Sam Brismo, barn- och utbildningsförvaltningen, (grundskolan)
sam.brismo@lulea.se

Katarina Fredriksson, barn- och utbildningsförvaltningen (gymnasiet) 
katarina.fredriksson@skol.lulea.se
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