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Sammanfattning 

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag vilket ställer krav på kommunernas arbete 
med barnrättsfrågor och kommunens ungdomspolitik. Sedan senaste Luppenkäten 2016 har 
flertalet insatser genomförts för att utveckla det arbete som bedrivs med och mot barn och 
unga, men kommunen har fortfarande utmaningar att arbeta vidare med för att nå upp till 
de kravs som ställs enligt barnkonventionen. En del av dessa utmaningar handlar om 
informationsspridning om barnkonventionen, andra delar handlar om inflytande och 
delaktighet och om barns hälsa och trygghet.   

Eftersom barn och ungas behov och förutsättningar förändras över tid är det viktigt att ha 
aktuell kunskap om deras levnadsvillkor. Genom att göra kvalitativa och kvantitativa 
kartläggningar, genomföra studier och forskning kan denna kunskap inhämtas. Med 
barnkonventionen och lokal statistik som grund kan kommunen arbeta vidare för att stärka 
barnrättsarbetet. 

Enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) är ett sätt att inhämta barn och ungas 
åsikter om sin levnadssituation i Sandviken. Resultaten beskriver barn och ungas åsikter 
inom ett antal områden och är viktig information för att kunna fatta hållbara och 
välgrundade politiska beslut i barnrätts- och ungdomspolitiken. Denna rapport syftar till att 
åskådliggöra områden där det finns behov av insatser utifrån resultaten i Luppenkäten.  

Hälften av de svarande vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, men en 
betydligt lägre andel anser att man har den möjligheten. I frågan om hur unga vill påverka 
kommunen beskriver de svarande att de vill påverka genom bland annat sociala medier men 
även genom enkäter och direkta möten med politiker. 

Det finns en stor kunskapsbrist om barnkonventionen hos de svarande. För att kunna 
tillgodose barn och ungas rättigheter behöver vi göra det känt att barn och unga är 
rättighetsbärare, så att de har möjlighet att kräva sina rättigheter och påtala när 
rättigheterna inte infrias.  

De svarande anser överlag att det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter och vi ser en 
förbättring inom detta område jämfört med tidigare år.  
Många av de svarande tycker om sin undervisning och upplever att de har möjlighet att få 
hjälp och stöd av sina lärare vid behov. Dock vittnar resultat om kränkningar och 
diskriminering på skolorna vilket bör tas på största allvar. Eleverna beskriver även en vilja att 
påverka i skolan men en låg möjlighet att göra detta.  

Kön är den mest styrande variabeln när det gäller rädsla för att bli utsatt för våld. Detta 
återspeglar sig även i Luppresultaten för Sandvikens kommun. Resultaten i Luppenkäten 
visar på en hög känsla av otrygghet inom vissa områden, särskilt i offentliga miljöer. Att öka 
tryggheten i ett samhälle är ett arbete som kan och behöver göras på flera nivåer. Det är ett 
arbete som berör alla förvaltningar, men även civila samhället och den enskilda individen.  

Ungas hälsa i kommunen följer en nationell trend där vi ser att unga och specifikt tjejer mår 
allt sämre. Vi ser även en ökning av stress nationellt hos både killar och tjejer, men tjejer är 
överrepresenterade. Ungas ohälsa är inte bara en hälsofråga, det är en skolfråga, en 
fritidsfråga, en inflytandefråga och definitivt en politisk fråga.  

Utifrån resultaten kan vi se att de utvecklingsområden som framkommer i resultaten från 
Luppenkäten 2019 fortfarande berör samma områden som resultaten 2016, alltså inflytande 
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och delaktighet, hälsa och trygghet. En del av kommunens utvecklingsområden handlar om 
att sprida kunskap och information till barn och unga men även till personal och andra 
samhällsmedborgare. Det handlar om information och kunskap om rättigheter, möjlighet till 
påverkan och hälsofaktorer. Andra delar handlar om att skapa förutsättningar och 
gynnsamma miljöer för barn och unga att vistas och växa upp i.  

I Luppenkäten berättar barn och unga att de vill vara med och påverka och de berättar till 
och med hur. Nu är det kommunens ansvar att ta tillvara på denna information och skapa 
rätt förutsättningar för detta. 

I januari 2020 blev barnkonventionen lag. Man brukar säga att barnkonventionen är odelbar, 
alla artiklar arbetar ihop och bildar en helhet.  
Kommunen är också odelbar, alla delar samverkar för att tillsammans kunna ge barn och 
unga en god levnadsstandard. Bostäder, bra utbildning, trygghet, möjlighet till inflytande och 
ett blomstrande föreningsliv behövs för att ge barn och unga en bra grogrund som ger 
möjlighet till god utveckling.  Det finns inte en nämnd, en förvaltning eller en enhet som inte 
berörs av barnkonventionen. Det finns inte heller en förvaltning som inte kan påverka barn 
och ungas liv i Sandviken.  

Genom ett aktivt barnrättsarbete och god samverkan kan vi göra Sandviken bättre för barn 
och unga. 
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1 Inledning 
På omslaget till denna rapport finns 
förslag och kommentarer från några av 
de unga som valt att skriva fritextsvar i 
Luppenkäten 2019. Man blir överöst av 
åsikter, nya idéer och förändringsförslag.  

Barn och unga har inte möjlighet att 
påverka sitt samhälle genom att göra sin 
röst hörd i val till riksdag, region eller 
kommun. Det är en grupp med mindre 
möjligheter och färre resurser för att 
kunna påverka och föra fram sina åsikter 
och idéer till dem som bestämmer i 
kommunen.  

 Bakgrund 
I januari 2020 blev Barnkonventionen lag 
vilket innebär att staten och andra 
aktörer som staten har fördelat makt till, 
såsom kommuner, nu är skyldiga att 
säkerställa de rättigheter som barn har 
enligt konventionen. Detta ställer krav på 
Sandvikens kommuns verksamheter när 
det gäller kunskap och utförande men 
även på kunskapsspridning om 
barnkonventionen och barn och ungas 
rättigheter.1 
Sandvikens kommun antog 2006 en barn- 
och ungdomspolitisk policy för att stärka 
arbetet med barn- och ungas rättigheter i 
kommunen och har genom denna policy 
ett antal mål att sträva mot.2 2015 antogs 
Agenda 2030 som innehåller 17 globala 
mål för hållbar utveckling. 
Barnkonventionen är starkt kopplad till 
Agenda 2030 och kommunen behöver 
förhålla sig till båda dessa styrdokument.3  

Enkäten Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (Lupp) är ett verktyg i 
kommunens arbete med att inhämta barn 
och ungas åsikter om sin levnadssituation 
i Sandviken. Barn och ungas egna åsikter 

 
1 Barnombudsmannen, 2020 
2 Sandvikens kommun, 2006 

är en viktig kunskapskälla och arbetet 
följer artikel 12 i barnkonventionen.   
Genom att summera kvalitativa och 
kvantitativa kartläggningar, studier och 
forskning kan kommunen arbeta utifrån 
aktuell kunskap om barn och ungas 
livsvillkor och levnadsvanor och få en 
helhetsbild över utvecklingsområden i 
barnrätt- och ungdomspolitiken. Denna 
kunskap kan användas för att fatta 
hållbara och välgrundade politiska beslut 
som hjälper till i arbete med att skapa en 
jämlik hälsa i Sverige. 

1.1.1 Lupp 2016 

Lupp genomfördes senast 2016. Utifrån 
resultaten togs en rapport fram för att 
åskådliggöra områden där det fanns 
behov av insatser. De tre 
utvecklingsområden som särskilt 
framkom i Luppresultaten från 2016 var 
psykisk ohälsa, trygghet samt inflytande 
och delaktighet. 

Sedan förra Luppenkäten har ett antal 
olika insatser genomförts i kommunen för 
att utveckla insatser för barn och unga. 
Insatserna handlar bland annat om 
utveckling av verksamhet, uppstartad 
fältverksamhet, dialoger, unga 
valambassadörer, nya nätverk, 
utbildningar och riktade insatser mot 
särskilt utsatta grupper.  

 Syfte och metod 

1.2.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att redovisa 
utvecklingsområden utifrån resultaten i 
Luppenkäten för att åskådliggöra 
områden där det finns behov av insatser. 
Syftet är även att se utveckling över tid 
och jämföra resultatet med tidigare 
undersökningar.  

3 Glokala Sverige, 2019 
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1.2.2 Metod  

En del i att åskådliggöra barn och ungas 
åsikter och upplevelser av sitt liv i 
Sandvikens kommun är att göra 
enkätundersökningen Lupp. I denna 
rapport har ett urval gjorts utifrån olika 
frågeområden; delaktighet och 
inflytande, kultur och fritid, skola, 
trygghet och hälsa. De frågor som är 
utvalda i rapporten presenteras för att ge 
en övergripande bild med fokus på de 
utvecklingsområden som särskilt sticker 
ut i resultaten för att belysa behov av 
insatser och åtgärder.  

2 Sandvikens kommun 
För att få en överblick över Sandvikens 
kommun och förstå den kontext som de 
som besvarat enkäten befinner sig i 
kommer nedan en kort beskrivning av 
kommunen och särskilda områden som 
berör unga. 
I Sandvikens Kommun bor 39 208 
invånare varav 8 866 är barn och unga i 
åldern 0-19 år.4  
Det finns sju högstadieskolor i 
kommunen, varav en drivs i privat regi. 
Sedan senaste Luppenkäten 2016 har en 
kommunal högstadieskola i Österfärnebo 
stängt.  
Det finns två gymnasieskolor, en 
kommunalt driven och en i privat regi.  

Läsåret 2018/19 hade 65 procent av 
eleverna i årskurs 9 uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen.5 2018 var 
19 procent i ålder 18-24 år 
arbetssökande. Ungdomsarbetslösheten 
totalt i riket var under samma period 9 
procent.6  
Kommunen har sex öppna 
mötesplatser/fritidsgårdar varav en 
centralt belägen som drivs av kommunen 

 
4 Statistiska centralbyrån, 2020 
5 Skolverket, 2020 
6 Arbetsförmedlingen, 2018 
7 Barnombudsmannen, 2020 

och en i Storvik som drivs i samverkan 
mellan kommunen och en förening. De 
resterande fritidsgårdarna drivs i 
föreningsregi på uppdrag av kommunen 
och är belägna i kommundelarna 
Österfärnebo, Vallhov, Järbo och 
Gästrike-Hammarby. 
Under hösten 2019 öppnade 
allaktivitetshuset Rapatac. Rapatac drivs 
som en stiftelse och är geografiskt 
belägen i centrala Sandviken. 

Enligt statistik från Barnombudsmannen 
levde 27 procent av barnen i Sandvikens 
kommun i ekonomiskt utsatta familjer år 
2017.7 Enligt Rädda barnens rapport om 
barnfattigdom var det 13,4 procent av 
barnen i Sandviken som någon gång 
under året 2016 fick försörjningsstöd eller 
hade låg inkomststandard.8 

I det senaste kommunalvalet 2018 
röstade 79 procent av förstagångsväljarna 
i Sandviken, vilket är en ökning med 7 
procent sedan 2014.9 

 Sandvikens barnrätt och 
ungdomspolitik 

Barns bästa ska enligt artikel 3 i 
barnkonventionen särskilt beaktas vid alla 
åtgärder som rör barn. När beslut ska tas 
ska beslutsfattare alltid ha ett 
barnperspektiv och överväga om beslut 
och åtgärder påverkar barn.10  
För att som kommun försäkra sig om att 
man tar beslut i enighet med 
barnkonventionen bör man genomföra  
prövning av barnets bästa vid beslut som 
berör barn och unga.11 

Sandviken antog 2006 en barn- och 
ungdomspolitiska policy med mål att: 

 stärka barn och ungdomars 
livssituation i Sandvikens kommun 

8 Rädda barnen, 2018 
9 Sandvikens kommun, 2018 
10 UNICEF, 2020 
11 Barnombudsmannen, 2018 
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 barn och ungdomar alltid har 
möjlighet att framföra sin åsikt 
inför beslut som berör dem 

 barn och ungdomar alltid har 
möjlighet att framföra egna frågor 
till den kommunala dagordningen 

 diskriminering bland barn och 
ungdomar utifrån 
funktionshinder, hudfärg, kön, 
ursprung, religion, sexuell 
läggning, åsikter, ekonomisk 
status och ålder ej ska 
förekomma. 

 kunskapen om barnkonventionen 
och vad den innebär är god bland 
förtroendevalda och anställda i 
Sandvikens kommun 

 
Dessa mål ska uppfyllas bl.a. genom att 
politiska nämnder och styrelser ska 
beakta om barn och ungdomar berörs 
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intressekonflikter som har beaktats. Det 
ska även finnas särskilda samordnare på 
varje kontor som är ansvariga för att 
policyn hålls vid liv och utvecklas. 

Policyn tydliggör även att varje nämnd 
ska sammanställa ett barnbokslut och att 
en kommungemensam sammanställning 
och analys ska genomföras där 
utvecklingen av barns bästa och 
inflytande under föregående år 
beskrivs.12 
Policyn är ett tydligt dokument med 
ramar för kommunens barnrättsarbete, 
men är i nuläget mer ett 
pappersdokument än en levande policy.  
Enheten för folkhälsa- och trygghet har 
precis påbörjat ett kommunövergripande 
arbete med revidering av policyn för att 
göra ett omtag. Detta för att man ska 
kunna arbeta utifrån de aktuella 
förutsättningarna i kommunen. 
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 Hälsans bestämningsfaktorer 

Barn- och ungas levnadsvanor och livsvillkor. Arbetsmiljö, utbildning, kultur- och fritid, matvanor, fysisk aktivitet, sömnvanor, socialt 
nätverk, socialt stöd, barns vuxenkontakter, ålder och kön är områden som berörs i denna rapport. 

Hälsan i en befolkning beror på många 
olika faktorer och är resultatet av ett 
samspel mellan samhälle och individ. 
Hälsans bestämningsfaktorer delas in i 
levnadsvanor och livsvillkor. Det är ett 
komplext samband mellan 
bestämningsfaktorer och hälsa, samma 
bestämningsfaktorer kan ligga till grund 
för flera olika hälsoutfall. Livsvillkoren 
påverkar vilka möjligheter du har till 
hälsosamma levnadsvanor och vilka 
levnadsvanor du har påverkar i sin tur 
risken för många olika sjukdomar.  
Att olika grupper i samhället systematiskt 
har olika livsvillkor och levnadsvanor 

skapar ojämlikhet i hälsa. Individens 
ställningstagande såsom levnadsvanor 
och livsstil kan till viss del påverka 
bestämningsfaktorer.  
 
Men eftersom våra individuella val 
hänger samman med vilka möjligheter till 
val vi har så behövs politiska beslut och 
kollektiva åtgärder för att påverka 
bestämningsfaktorerna i stort. Om vi ska 
kunna förebygga ohälsa hos befolkningen 
behöver vi följa levnadsvanor och 
livsvillkor för att få en bild av hälsan i 
befolkningen och hur den kan komma att 
utvecklas över tid.  
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3 Material 

 Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (Lupp) 

Enligt Strategin för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige (2010) ska aktuell 
kunskap om barns levnadsvillkor ligga till 
grund för beslut och prioriteringar som 
rör barn. Barnkonventionen artikel 3 
handlar om att barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla beslut som rör 
barn. Enligt artikel 12 har varje barn rätt 
att uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet.13  

För att kunna vidta lämpliga åtgärder, 
göra rätt prioriteringar och efterleva de 
rättigheter som barn erhåller enligt 
barnkonventionen bör kommunala beslut 
bygga på kunskap om och från barn och 
unga på både nationell och lokal nivå. 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
(Lupp) är en attitydundersökning som i 
kombination med brukarundersökningar, 
statistik och annan kunskap från 
kommunens förvaltningar och bolag kan 
ge god kännedom om ungas 
levnadssituation. Med hjälp av denna 
kunskap kan politiker i Sandvikens 
kommun fatta beslut om prioriteringar 
som kan hjälpa förvaltningar i deras 
arbete med att skapa bra förutsättningar 
för unga i kommunen.  

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) har sedan år 
2003 erbjudit Lupp till Sveriges 
kommuner. I Sandvikens kommun finns 
ett politiskt beslut att genomföra enkäten 
vilket man gjort med ett tre års intervall 
sedan 2010. Senaste enkättillfället 
genomfördes hösten 2019.  

 
13 UNICEF, 2020 

Samtliga kommuner i länet har genomfört 
luppenkäten 2019 med Region Gävleborg 
som samordnare.  
 
Luppenkäten undersöker hur ungas 
livssituation ser ut lokalt och har i 
Sandviken genomförts i årskurs 8 samt 
årskurs 2 på gymnasiet.  
Genom det verktyg som används för att 
analysera Luppenkäten kan man ta fram 
resultat baserat på olika parametrar. Kön, 
ålder samt självskattad funktionsvariation 
är de parametrar som beskrivs i 
rapporten. 
Enkäten genomförs digitalt och frågorna 
berör inflytande, demokrati, situationen i 
skolan, ekonomi, möjligheten till arbete, 
bostadssituation, hälsa, trygghet, fritid 
och framtid. Samtliga högstadie- och 
gymnasieskolor i Sandvikens kommun 
medverkade i Lupp 2019. 

3.1.1 Unga vuxna 

Även gruppen unga vuxna, 19-25 år, har 
svarat på enkäten, men då i en regional 
enkätinsamling. 2019 var svarsfrekvensen 
endast 22 procent. I Sandvikens kommun 
besvarade 85 individer Luppenkäten. På 
grund av en låg svarsfrekvens kommer 
inte resultatet att granskas i denna 
rapport, istället görs en enskild 
sammanställning av resultatet.  

3.1.2 Länets resultat 

Det görs en regional sammanställning av 
utvalda resultat för individer i årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet för samtliga 
kommuner i länet. 
Under 2019 års Luppgenomförande var 
det ett stort bortfall av svarande i Gävle 
kommun. Detta innebär att 2019 års 
länssiffror inte är jämförbara med tidigare 
år. Därav jämförs inte kommunens 
resultat med länsresultatet i denna 
rapport. 
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 Validitet 
Luppenkäten har genomförts i hela 
Gävleborgs län sedan 2010. Det går 
endast att redovisa en längre 
tidsjämförelse för ett antal frågor i 
materialet eftersom flertalet 
frågeformuleringar i enkäten förändrades 
inför enkättillfället 2016 och därmed inte 
är jämförbara.  
Statistiken är beskrivande och icke-
analytisk, för att tydligare förstå 
resultaten och göra relevanta analyser är 
det en fördel att summera information 
från samtliga kartläggningar och statistik 
om barn och unga i kommunen. Genom 
att intervjua barn och unga i specifika 
frågor kan vi få en tydligare och mer 
ingående bild av olika områden. 

Vid jämförelser mellan ålder, kön och 
årtal är det viktigt att ta hänsyn till att 
små differenser oftast inte är signifikanta 
vilket gör att man inte kan dra 
långtgående slutsatser. Dock beskriver 
materialet de svarande ungdomarnas 
upplevelse av samhället just nu, vilket i 
sig är viktig information att beakta. 

På grund av ett litet underlag går det ofta 
inte att dra några generella slutsatser. 
Det går däremot att utläsa vissa 
tendenser i delar av resultatet.  
Viktigt att påpeka är att den generella 
svarsfrekvensen som redovisas inte 
nödvändigtvis betyder att varje enskild 
fråga har samma svarsfrekvens. Det 
förekommer ett visst bortfall i vissa 
frågor.  

3.2.1 Konfidensintervall 

Ett konfidensintervall används för att 
uppskatta osäkerheten i ett skattat värde 
vid undersökningar med slumpmässiga 
urval. Den övre och den nedre gränsen i 
intervallet markerar inom vilket intervall 
som det ”sanna” värdet befinner sig. Ofta 
väljs en sannolikhet på 95 procent. Vid få 
observationer blir osäkerheten större, 

vilket resulterar i breda 
konfidensintervall.  

När skillnader mellan olika grupper är 
statistiskt säkerställda (signifikanta) 
innebär det att konfidensintervallen inte 
överlappar varandra: det sanna värdet för 
en grupp till 95 procents sannolikhet 
ligger inte inom referensgruppens 
intervall för det sanna värdet.  

I resultaten finns konfidensintervall 
uträknat på vissa resultat. Finns det 
signifikanta skillnader tydliggörs detta i 
skrift. För en stor del av resultaten är 
konfidensintervallen inte uträknad vilket 
gör att det inte går att dra slutsatser om 
signifikanta skillnader.  

 Etiska överväganden 
När man frågar barn och unga om deras 
åsikter behöver man begrunda det etiska 
tillvägagångssättet för att barns 
deltagande ska bli meningsfullt och 
verkligt. Sandvikens kommun har ett 
ansvar att lyssna på barn och unga och ge 
alla samma möjligheter till inflytande och 
delaktighet. Genom att göra 
enkätinsamlingen Lupp så är kommunen 
ålagd att beakta resultaten och 
återkoppla till de svarande om hur 
kommunen har förvaltat resultatet.  
 
För att bevara anonymitet i rapporten 
redovisas endast resultat där minst 
trettio individer svarat. 
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4 Resultat 
På följande sidor beskrivs resultaten 
utifrån utvalda frågor i Luppenkäten. 
Materialet nedan är redovisat för 
skolkommun för årskurs 8 samt årskurs 2 
på gymnasiet, vilket utgår från den 
kommun där skolan ligger som enkäten 
fylldes i. 

För att tydligt belysa jämställdhet och 
könsskillnader i samhället särredovisas 
resultaten för tjejer och killar i 
majoriteten av frågor.  

Bland de elever i båda årskurser som 
svarat att de är av annan könstillhörighet 
är antalet för litet för att redovisas.  
I Luppenkäten ställs frågan: Har du någon 
sjukdom eller nedsatt funktion, som inte 
är tillfällig, och som innebär att du har 
svårigheter att delta i olika aktiviteter, 
t.ex. i skolan, med vänner, på din fritid? 
De som svarat ja på denna fråga i 
Luppenkäten beskrivs i rapporten som 
unga med funktionsvariation. 
Samtliga resultat presenteras i 
diagrammen i procentsats. 
 
I Luppenkäten 2019 var det möjligt för 
kommunerna att lägga till tre egna frågor. 
Sandvikens kommun valde att lägga in 
frågor som berörde barnkonventionen, 
ohälsa och inflytande. 
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DELAKTIGHET
OCH INFLYTANDE

" J A G  V I L L  P Å V E R K A  V A D  S O M  S K A
B Y G G A S  O C H  H Ä N D A  
I  M I N  K O M M U N "  T J E J  Å K  8

" J A G  V I L L  B A R A  V E T A  V A D  S O M
H Ä N D E R "  K I L L E  Å K  2
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 Delaktighet och inflytande 
Enligt Barnkonventionens artikel 12 har 
barn rätt att uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn 
ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets 
ålder och mognad.14 
Ett övergripande mål för 
ungdomspolitiken är att främja ungas 
inflytande och delaktighet i samhällslivet. 
Att ha makt över sitt eget liv och kunna 
påverka sin tillvaro är betydelsefullt för 
en god hälsa. Att vara delaktig och kunna 
påverka samhället är följaktligen viktigt 
för folkhälsan.15  

I kommunen finns det i dagsläget olika 
sätt att påverka politiken. Barn under 18 
år har dock ingen möjlighet att rösta i 
kommunal-, regional- eller riksdagsval 
och på det sättet påverka samhället. Det 
finns inte heller något uttalat 
ungdomsforum för övergripande 
samhällspåverkan. Däremot finns det 
andra möjligheter till påverkan såsom 
medborgarförslag, att påverka sin skola 
genom ett elevråd, påverka fritiden 
genom att bli ungdomsambassadör, 
använda sig av sociala medier, insändare i 
media, vara medlem i föreningar och 
organisationer, demonstrera osv. 
Luppenkäten kan skapa förutsättningar 
för inflytande om resultatet beaktas i 
kommunen. 
Medborgarförslag är ett alternativ som 
kommunen själva tillhandahåller som ger 
möjlighet att påverka genom en fast 
struktur.  

Ett medborgarförslag ska besvaras inom 
ett år. Att påverka genom 
medborgarförslag är således inte en 
snabb process. Unga befinner sig i ständig 
utveckling vilket innebär att 
möjligheterna till påverkan behöver gå 
snabbt för att vara relevant. De 
förändringar som man vill åstadkomma 

 
14 UNICEF, 2020 
15 Folkhälsomyndigheten, 2019 

kan variera stort från 12 år till 13 års 
ålder.  

Forskning visar att unga är lika 
samhällsintresserade som vuxna och att 
intresset gäller samma frågor som vuxna i 
samhället visar intresse för.16 Det som 
skiljer är möjligheter till påverkan. 
En viktig del i arbetet med delaktighet 
och inflytande är att sprida information 
om de påverkansmöjligheter som finns 
men även att skapa nya 
påverkansmöjligheter som är effektiva. 
 
Diagram 1. Andel som är ganska eller 
mycket intresserad av politik – årskurs 8 
och årskurs 2 på gymnasiet 

 
Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet som svarat att de är Mycket 
intresserad eller Ganska intresserad av politik. Diagrammet 
beskriver resultat från 2010, 2013, 2016 samt 2019 och 
redovisar könsuppdelade svar för Sandvikens kommun. Orange 
linje visar killar i årskurs 8 och blå visar tjejer i årskurs 8. Röd 
linje visar killar i årskurs 2 på gymnasiet och lila visar tjejer i 
årskurs 2 på gymnasiet. 

16 Sveriges kommuner och landsting, 2014 
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I resultaten syns en skillnad för tjejerna 
från 2016 till 2019 när det gäller 
möjlighet att föra fram sina åsikter till 
den som bestämmer i kommunen, från 18 
till 14 procent. Värdet ligger dock högre 
än första mättillfälle 2010 då enbart 9 
procent av tjejerna i åk 2 på gymnasiet 
ansåg att de hade ganska eller mycket 
stora möjligheter att föra fram sina 
åsikter till dem som bestämmer i 
kommunen. För tjejer i årskurs 8 ligger 
siffrorna relativt stadigt sedan 2010. För 
killar i årskurs 8 samt årskurs 2 på 
gymnasiet har siffrorna stigit. Den grupp 
som till största utsträckning upplever sig 
ha möjligheter att föra fram sina åsikter 
till dem som bestämmer i kommunen 
2019 är killarna i årskurs 2 på gymnasiet.  

Kommunen hade möjlighet att lägga in 
tre egna frågor i genomförande av 
Luppenkäten 2019. En av dessa frågor låg 
i anslutning till avsnittet om delaktighet 
och inflytande. Frågan löd ”Hur vill du 
påverka vad som händer i Sandvikens 
kommun” och var uppbyggd som en 
flervalsfråga med 13 alternativ.  
Enligt resultaten (se diagram 4) vill de 
svarande i första hand vara med och 
påverka genom sociala medier. I andra 
hand vill man besvara enkäter. I tredje 
hand ville de svarande träffa politiker i 
skolan. I årskurs 8 ville 29 procent av de 
svarande träffa politiker i skolan. 

Av de som svarat att de inte vill vara med 
och påverka vad som händer i kommunen 
är det, i turordning:  
intresse, att man inte tror att det spelar 
någon roll och att man kan för lite om hur 
man ska göra som påverkar de unga i 
årskurs 8. För årskurs 2 på gymnasiet är 
det intresse, tiden och därefter att man 
kan för lite om hur man ska göra som är 
anledningen till att man inte vill vara med 
och påverka. 

4.1.1 Analys 

I Sandvikens kommun finns ett intresse 
för politik bland de svarande. Men den 
andel som har politiskt intresse eller de 
som vill vara med och påverka i frågor 
som rör kommunen korrelerar inte med 
den andel ungdomar som anser att man 
har möjlighet att föra fram sina åsikter till 
den som bestämmer i kommunen.  
Killar är den grupp som till största del 
anser att de har möjlighet att påverka 
kommunen, men är även den grupp som 
ligger lägst i resultaten gällande intresse 
att påverka kommunen.  
Att tjejer i åk 2 på gymnasiet till stor del 
vill vara med att påverka men till större 
del än tidigare upplever att de inte har 
möjlighet att påverka vad som händer i 
kommunen eller har intresse av politik är 
något som kommunen bör 
uppmärksamma. För att tydliggöra vad 
detta beror på och vilka åtgärder eller nya 
insatser som behövs för att stärka tjejers 
känsla av möjlighet till påverkan behövs 
mer kunskap. Ett sätt att få mer kunskap 
är att genomföra djupintervjuer med 
denna målgrupp. 
En av anledningarna till att ungdomarna 
inte vill vara med och påverka är att de 
känner att de kan för lite om hur de ska 
göra för att få sin röst hörd. Kommunen 
behöver arbeta med att sprida kunskap 
för att öka möjligheterna för barn och 
unga att påverka samhället. 
De svarande beskriver att de vill påverka 
genom sociala medier, enkäter men även 
direkta möten med politiker, gärna i 
skolan. Med detta resultat i åtanke 
behöver kommunen se över möjlighet för 
ungas påverkan, möta unga på deras 
egna arenor och ta tillvara på barn och 
ungas röster för att öka ungas möjlighet 
till inflytande.  

Från de svarande har vi fått veta att man 
vill och hur man vill påverka. Nu är det 
kommunens uppgift att ge dem rätt 
förutsättningar. 
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Diagram 4. På vilket sätt ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet vill påverka vad 
som händer i kommunen. År 2019.

Diagrammet beskriver på vilket sätt de svarande i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet vill påverka vad som händer i kommunen. 
Diagrammet beskriver resultat från 2019. Grön stapel visar årskurs 8 och blå stapel visar årskurs 2 på gymnasiet.  
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4.1.2 Kunskap om Barnkonventionen 

Sverige har åtagit sig att göra 
barnkonventionen allmänt känd genom 
lämpliga och aktiva åtgärder för såväl 
vuxna som barn17. På ett kommunalt plan 
handlar detta om ett ansvar att sprida 
informationen på ett brett och 
strukturerat sätt, både internt men även 
externt.  

En av extra frågorna som kommunen la 
till i Luppenkäten handlade om ungas 
kunskap om barnkonventionen.  

Resultatet visar att det finns en stor 
kunskapsbrist om barnkonventionen hos 
de svarande i årskurs 8 samt årskurs 2 på 
gymnasiet. Nästan hälften av samtliga 
svarande vet inte vad barnkonventionen 
är eller känner inte till sina rättigheter i 
barnkonventionen.  

Endast 25 procent i årskurs 8 och 29 
procent i årskurs 2 på gymnasiet svarar 
att de både känner till rättigheterna i 

 
17 UNICEF, 2020 

barnkonventionen och vet vad de kan 
innebära i praktiken. 

För att kunna tillgodose barn- och ungas 
rättigheter behöver vi göra det känt att 
barn och unga är rättighetsbärare, så att 
de har möjlighet att kräva sina rättigheter 
och påtala när rättigheterna inte infrias. 

Kommunen har ett ansvar när det gäller 
kunskapsspridning av barnkonventionen 
och behöver utveckla ett fungerande 
arbetssätt för att säkerställa att 
informationen kommer barn, 
vårdnadshavare, personal och övriga 
samhällsmedborgare tillrätta.  
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 Kultur och fritid 
Enligt artikel 31 i barnkonventionen har 
alla barn rätt till vila och fritid samt till lek 
och rekreation anpassad till barnets ålder. 
Barn har rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet.18 Det 
innebär att barn har rätt att både vara 
konsument och producent av kultur. 
Enligt artikel 13 har barn rätt till 
yttrandefrihet; att tänka, tycka och 
uttrycka sina åsikter. Kultur kan fungera 
som ett verktyg för att uttrycka sina 
åsikter.  

Kommunen erbjuder kultur- och 
fritidsaktiviteter genom egna aktiviteter 
men även genom att stötta föreningslivet 
som i sin tur anordnar aktiviteter för barn 
och unga.  

Diagram 5. Andel som tycker att det finns 
ganska eller väldigt mycket att göra på 
fritiden – årskurs 8 och årskurs 2 på 
gymnasiet. År 2016 och 2019. 
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Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun som tycker 
att det finns Ganska mycket eller Väldigt mycket att göra på 
fritiden. Resultaten redovisar enkätsvar från 2016 och 2019. 
Orange stapel visar killar i årskurs 8, röd visar killar i årskurs 2 
på gymnasiet. Blå stapel visar tjejer i årskurs 8 och lila stapel 
visar tjejer i årskurs 2 på gymnasiet. Grå stapel redovisar svar 
från 2016. 
 
Mer än tre av fyra svarande i årskurs 8 
tycker att det finns ganska eller väldigt 
mycket att göra på fritiden. I årskurs 2 på 
gymnasiet är resultatet något lägre, det 
är dock mer än 50 procent av tjejerna i 
årskurs 2 på gymnasiet som tycker att det 
finns ganska eller väldigt mycket att göra 
på fritiden. För samtliga grupper kan vi se 
en ökning från 2016 till 2019.  

Diagram 6. Andel som är ganska eller 
mycket nöjd med sin fritid – årskurs 8 och 
årskurs 2 på gymnasiet. År 2016 och 2019. 

Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun som är 
Ganska nöjd eller Mycket nöjd med sin fritid. Resultaten 
redovisar enkätsvar från 2016 och 2019. Orange stapel visar 
killar i årskurs 8, röd visar killar i årskurs 2 på gymnasiet. Blå 
stapel visar tjejer i årskurs 8 och lila stapel visar tjejer i årskurs 
2 på gymnasiet. Grå stapel redovisar svar från 2016. 
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Andelen som är ganska eller mycket nöjd 
med sin fritid har ökat markant för 
tjejerna i årskurs 2 på gymnasiet, från 73 
till 92 procent. Även för killar i årskurs 8 
har andelen ökat något. För tjejer i 
årskurs 8 och killar i årskurs 2 är 
resultaten på liknande nivå som 2016. 
Överlag är de svarande nöjda med sin 
fritid.  

Diagram 7. Andel som tycker att det 
saknas fritidsaktiviteter där man bor– 
årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.  
År 2016 och 2019. 

Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun som tycker 
att det saknas fritidsaktiviteter där man bor. Resultaten 
redovisar enkätsvar från 2016 och 2019. Orange stapel visar 
killar i årskurs 8, röd visar killar i årskurs 2 på gymnasiet. Blå 
stapel visar tjejer i årskurs 8 och lila stapel visar tjejer i årskurs 
2 på gymnasiet. Grå stapel redovisar svar från 2016. 
 
Andelen som tycker att det saknas 
fritidsaktiviteter där man bor har minskat, 
förutom för tjejer i årskurs 8 där 
resultatet är detsamma som 2016. För 
killar i årskurs 8 ser vi en minskning från 
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Endast 17 procent av tjejerna men 76 
procent av killarna i årskurs 2 på 
gymnasiet svarar att de spelar online 
spel, dataspel eller tv-spel en eller flera 
gånger i veckan.  

En av fyra tjejer i båda årsgrupperna 
svarar att de spelar teater, gör musik eller 
dansar en eller flera gånger i veckan. För 
killarna ligger deras resultat på mindre än 
15 procent i båda årsgrupperna. 

Ungefär var tredje kille och var femte 
tjejer svarar att de går på match eller 
annat idrottsevenemang en eller flera 
gånger i veckan. 

I Lupp frågar man om hinder för utövande 
av kultur och fritidsaktiviteter. 7 procent 
av samtliga svarande svarar att ”Det finns 
saker att göra men de kostar för mycket” 
och runt 30 procent anser att det 
påståendet delvis stämmer.  

5 procent i årskurs 8 och 7 procent i 
årskurs 2 anser att ”Det finns saker att 
göra men jag kan inte ta mig dit”. En av 

tre svarande anser att det påståendet 
delvis stämmer. 

Bland frisvaren på frågan ”Vad är det för 
fritidsaktiviteter som du saknar” varierar 
svaren med allt från dans, fotboll och gym 
till ungdomsgårdar. 
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Diagram 8. Hur ofta gör du följande saker, en eller flera gånger i veckan? Årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet. År 2019. 

Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun som gör specifika 
aktiviteter på fritiden. Resultaten redovisar enkätsvar från 2019. Orange stapel visar killar i årskurs 8, röd visar killar i årskurs 2 på 
gymnasiet. Blå stapel visar tjejer i årskurs 8 och lila stapel visar tjejer i årskurs 2 på gymnasiet. Grå stapel redovisar svar från 2016. 
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4.2.1 Analys 

De svarande anser överlag att det finns 
många fritidsaktiviteter, och vi ser en 
förbättring inom detta område jämfört 
med tidigare år. En särskild förbättring ser 
vi hos tjejer i årskurs 2 på gymnasiet där 
vi ser en ökning av andel som är nöjda 
med sin fritid och som anser att det finns 
mycket att göra på sin fritid. Färre 
svarande anser att det saknas 
fritidsaktiviteter där man bor. 
Utifrån resultaten kan vi se skillnader i 
kultur- och fritidsutövande utifrån kön. 
Den tydligaste skillnaden mellan könen 
ser vi när det gäller utövande av data och 
tv-spel.  

För att kunna erbjuda en stimulerande 
och aktiv fritid till alla kommunens barn 
och unga är det viktigt att man resonerar 
kring perspektiv som kostnad, bredd, 
utbud i olika områden och 
genusperspektiv. I Sandviken finns det 
stora socioekonomiska skillnader mellan 
individer som bor i olika bostadsområden. 

 
19 Sandvikens kommun, 2018 

Skillnaderna i livsvillkor för de barn och 
unga som bor i dessa olika områden är 
oerhörda.19 För att skapa lika villkor för 
barn och unga behöver man resonera 
kring dessa olika förutsättningar och hur 
man kan arbeta aktiv för att minska dessa 
klyftor.   
För att säkerställa en jämlikhet inom 
kultur och fritidsutövande kan man 
arbeta för att tydliggöra vem som tar del 
av aktiviteterna, och därmed resurserna, 
och arbeta för att aktiviteterna som 
erbjuds besöks av både tjejer och killar. 
Ett sätt att tydliggöra resurserna är att 
syna de föreningsbidrag som delas ut 
genom en jämställdhetsanalys.  

Sandvikens kommun är en kommun som 
satsar på sitt kultur- och fritidsliv. Det går 
inte att säkerställa att det är dessa 
satsningar som får utslag i resultaten i 
Luppenkäten för 2019. Men ett faktum är 
att de som besvarade enkäten 2019 
upplever sig ha en bättre fritid än de som 
besvarade Luppenkäten år 2016. 
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Kultur- och fritids- 
förvaltningens barnrättsarbete

Sofia Lindström, verksamhetsutvecklare på Fritidsenheten, 
Kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen genomför 
ett aktivt och strukturerat 
barnkonventionsarbete i förvaltningen. 
Jag träffar Sofia Lindström, 
verksamhetsutvecklare på Fritidsenheten 
för att få veta mer om deras arbete.  

Hur jobbar ni i nuläget med 
barnkonventionen på er förvaltning? 
Fritidsenheten är en av fem enheter på 
Kultur- och fritidsförvaltningen. Eftersom 
en stor del av det vi arbetar med görs för 
och med barn, så blir barnkonventionen 
förstås en stor fråga. Just nu ska vi sätta 
ihop en utbildning för nyanställda, så att 
alla som börjar arbeta hos oss får en 
grundutbildning i vad barnkonventionen 
är och hur den är kopplad till vårt arbete.  

Ni arbetar aktivt med 
barnrättsambassadörer på er 
förvaltning; vad är det och hur går det 
till? 
Det finns en arbetsgrupp på förvaltningen 
med representanter från varje enhet, 
som arbetar tillsammans för att sprida 

kunskap om barn som rättighetsbärare 
kopplat till arbetet i våra verksamheter. 
Vi omvärldsbevakar, utbildar och driver 
på barnrättsfrågorna på förvaltningen. 
Det är en stor styrka att jobba 
tillsammans över de lika enheterna, att 
kunna bolla frågor med varandra och att 
dela både bra och dåliga erfarenheter. Ett 
sådant nätverk kanske vore något för hela 
kommunen? 

Vad innebär det för er enhet att 
barnkonventionen blivit lag? 
Egentligen innebär själva lagen kanske 
inte så mycket, eftersom 
barnkonventionen redan funnits som en 
styrande del av arbetet under många år. 
Samtidigt ger det förstås arbetet en skjuts 
framåt i och med att frågorna lyfts. Vi har 
kommit en bra bit, men samtidigt finns 
det mycket kvar att jobba med. 
Förhoppningsvis kan ett större fokus på 
barnrättsfrågor leda till fler samarbeten 
över förvaltningar och med civilsamhället 
kring att säkra goda uppväxtvillkor för alla 
barn och unga i kommunen. Det här är 
något vi bara kan göra tillsammans, och 
där är vi en av flera pusselbitar.  

Vad har ni för mål utifrån 
barnkonventionen? 
Barnkonventionen och den barn- och 
ungdomspolitiska policyn är styrande för 
verksamhetsplanen, vilket återspeglas 
både i nämndens mål och i våra egna mål. 
Fritidsenheten vill till exempel att våra 
verksamheter ska upplevas som trygga, 
att alla ska känna sig välkomna och att 
fler unga själva (med stöd från oss) ska 
arrangera olika aktiviteter.  

Vad är det roligaste med att arbeta med 
barn och ungas delaktighet? 
Något av det roligaste är nog faktiskt att 
få sina egna föreställningar om vad unga 
kan och vill och behöver helt kullkastade. 
Det är lätt hänt att låta tankarna springa 
iväg i alla möjliga fördomar och 
missförståelser, men om målgruppen är 
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med i planering och utformning så utgår 
vi ju utifrån deras faktiska perspektiv och 
inte från hur vi tänker oss att deras 
perspektiv ser ut. Det är kul eftersom det 
brukar märkas tydligt i resultaten genom 
fler deltagare och mer angelägen 
verksamhet som får högre betyg.  
En meningsfull fritid är också en viktig del 
av en människas liv, och att se barn och 
unga prova något för första gången eller 
ta steget till att själv leda en aktivitet tack 
vare vår verksamhet, det är stort.  

Vad tjänar ni på med att jobba med barn 
och ungas delaktighet och inflytande? 
Allt! Barn och ungas delaktighet är helt 
grundläggande för nästan all verksamhet 
vi bedriver. När unga också har möjlighet 
och uppmuntras till att ha inflytande över 
verksamhetens utformning blir det vi 
erbjuder mer relevant och värdefullt.   

Kan du ge ett konkret exempel på hur ni 
arbetar med barn och ungas inflytande 
och delaktighet i verksamheten? 
Inom Ung Fritid, som arbetar med öppen 
ungdomsverksamhet, finns till exempel 
ungdomsambassadörer. Det är unga som 

är med i olika arbetsgrupper och gör allt 
från att lägga fram förslag till att planera 
och genomföra aktiviteter för andra unga. 
Vi har vårt uppdrag i botten som handlar 
om att bidra till en meningsfull fritid för 
unga, och genom ett coachande 
arbetssätt kan unga själva ta plats och 
göra verksamheten till sin.  

Vilken är er största utmaning med att 
implementera barnkonventionen? 
Det är en sak att arbeta med de barn vi 
redan når idag, men det kan vara svårt att 
veta vad de som inte deltar i vår 
verksamhet skulle behöva för att kunna 
vara med eller önskar för att vilja vara 
med. Som tur är finns det en del material 
vi kan använda oss av, som LUPP till 
exempel. Att få med sig alla i att kliva ur 
en viss vana eller tankemönster och göra 
saker på ett nytt sätt kan också vara en 
utmaning. Att hitta fram till ett 
rättighetsbaserat arbetssätt är en process 
som ser väldigt olika ut för olika personer 
och tar olika lång tid, samtidigt som 
barnen finns här och nu. Det gäller att 
hitta en balans och ha tålamod med att 
saker ibland tar tid.  

Några av barnrättsambassadörerna på  
Kultur- och fritidsförvaltningen.  
Från vänster; Gustaf Sjösvärd, musiklärare, Anna Karlsson, 
bibliotekarie, Emilie Sundberg, verksamhetsutvecklare 
Kulturskolan, Sofia Lindström, verksamhetsutvecklare 
Fritidsenheten, Elin Folkesson, Kultursamordnare 
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 Skola 
Enligt artikel 28 i barnkonventionen har 
barn rätt till utbildning. Staten ska vidta 
åtgärder för att uppmuntra regelbunden 
närvaro i skolan och minska antalet 
studieavbrott. Enligt artikel 29 ska skolan 
hjälpa barnet att utvecklas och lära 
barnet om mänskliga rättigheter. 20 

Diagram 9. Andel som tycker ganska eller 
mycket bra om undervisningen. Årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet. År 2016 och 
år 2019.  

Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun som tycker 
Ganska bra eller Mycket bra om undervisningen på sin skola. 
Resultaten redovisar enkätsvar från 2016 och 2019. Orange 
stapel visar killar i årskurs 8, röd visar killar i årskurs 2 på 
gymnasiet. Blå stapel visar tjejer i årskurs 8 och lila stapel visar 
tjejer i årskurs 2 på gymnasiet. Grå stapel redovisar svar från 
2016. 
Andelen svarande som tycker ganska eller 
mycket bra om undervisningen i skolan är 
runt 80 procent i årskurs 8 och 90 procent 
i årskurs 2 på gymnasiet. Det är en liten 
minskning för årskurs 8 och en obetydlig 
ökning för årskurs 2 på gymnasiet. 

 
20 UNICEF, 2020 

Runt 80 procent anser att möjligheten att 
få extra stöd och hjälp av lärarna är 
ganska eller mycket bra. 70 procent av 
svarande i årskurs 8 och hela 90 procent 
av svarande i årskurs 2 anser att 
skolmiljön är ganska eller mycket bra.  
På påståendet ”Elever och lärare bemöter 
varandra med respekt i min skola” svarar 
ungefär 20 procent i årskurs 8 och 40 
procent i årskurs 2 på gymnasiet att det 
stämmer helt.  
Ungefär 50 procent i årskurs 8 och 60 
procent i årskurs 2 på gymnasiet anser att 
dom till stor del eller helt har fått veta 
vad eleverna ska ha inflytande över eller 
ska kunna påverka i skolan. Runt 50 
procent av alla svarande anser att skolans 
personal till stor del eller helt lyssnar på 
vad elevrådet eller elevkåren säger och 
tar dem på allvar. 40 procent av de 
svarande i årskurs 8 tycker att påståendet 
”Skolan uppmuntrar mig att aktivt 
medverka i klassråd och elevråd” bara 
stämmer till viss del eller inte alls. I 
Luppen ställs frågor om hur mycket man 
som elev vill vara med och påverka olika 
delar i skolan, såsom läxor, schema, 
maten, ute- och innemiljö, och hur 
mycket man faktiskt kan vara med och 
påverka. På nästa sida kan vi se att 
elevernas vilja att vara med och påverka 
inte korrelerar med den faktiska 
möjligheten till påverkan. Det som både 
de svarande i årskurs 8 och årskurs 2 på 
gymnasiet till största del vill vara med och 
bestämma om handlar om hur man ska 
arbeta, till exempel grupparbeten och 
projektarbeten. Mer än 50 procent av de 
svarande anser att skolmaten är mindre 
bra eller inte alls bra, och runt 70 procent 
av de svarande vill vara med och påverka 
skolmaten. Dock är det enbart 15 procent 
i årskurs 8 och 20 procent i årskurs 2 på 
gymnasiet som anser att de får vara med 
och bestämma om skolmaten.   
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 Skola 
Enligt artikel 28 i barnkonventionen har 
barn rätt till utbildning. Staten ska vidta 
åtgärder för att uppmuntra regelbunden 
närvaro i skolan och minska antalet 
studieavbrott. Enligt artikel 29 ska skolan 
hjälpa barnet att utvecklas och lära 
barnet om mänskliga rättigheter. 20 
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år 2019.  
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20 UNICEF, 2020 
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Diagram 10 och 11. Andel som vill vara med och bestämma om specifika områden i skolan 
och andel som anser att de får vara med och bestämma om specifika områden i skolan. 
Årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. År 2019. 

Diagrammen beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun som vill vara med och 
bestämma om specifika områden i skolan och andel som anser att de får vara med och bestämma om specifika områden i skola.  
Resultaten redovisar enkätsvar från 2019. Grön stapel visar andel som vill vara med och bestämma, gul stapel visar andel som anser att de 
får vara med och bestämma. 
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Skollagen (6 kap) och 
Diskrimineringslagen är två lagar som är 
till för att skydda barn och unga från 
kränkningar, diskriminering och 
trakasserier i skolan. Av resultatet i 
Luppenkäten (diagram 12 och 13) kan vi 
se att det finns utmaningar med detta 
arbete.  

En av fyra killar i årskurs 8 svarar att 
påståendet ”Våld förekommer på min 
skola” till stor del eller helt stämmer. För 
tjejer i  årskurs 8 är det 16 procent som 
svarar likadant. Resultatet skiljer sig inte 
nämnvärt från 2016.  

I årskurs 2 är det 6 procent av tjejerna 
och 12 procent av killarna anser att 
påståendet ”Våld förekommer på min 
skola” till stor del eller helt stämmer. 

I årskurs 8 har andelen som anser att 
rasism förkommer på sin skola ökat. 
Nästan en av fyra tjejer anser att rasism 
förekommer till stor del eller helt på sin 
skola. 

I årskurs 2 på gymnasiet är det 15 procent 
av killarna och 13 procent av tjejerna som 
anser att rasism till stor del eller helt 
förekommer på sin skola. 

Andelen som anser att sexuella 
trakasserier förkommer på sin skola har 
minskat bland alla grupper, störst 
minskning ser vi hos tjejer i årskurs 2 på 
gymnasiet, från 19 procent 2016 till fem 
procent 2019.  

Även andelen som anser att mobbning 
förekommer på sin skola har minskat för 
alla grupper utom hos tjejer i årskurs 8 
där vi ser en mindre ökning. 

På påståendet: ”Min skola agerar om en 
elev mobbar en annan elev” svarar ca. 40 
procent i årskurs 8 och 20 procent i 

årskurs 2 på gymnasiet att påståendet 
bara stämmer till viss del eller inte 
stämmer alls.  

Att unga vill påverka och har åsikter om 
sin skolsituation syns tydligt i frisvaren i 
Luppenkäten, där flera svarande bland 
annat beskriver en oro och starka åsikter 
om grundskolans omorganisering.  

4.3.1 Analys 

Många av de svarande tycker om sin 
undervisning och upplever att de har 
möjlighet att få hjälp och stöd av sina 
lärare vid behov. Många gillar också sin 
skolmiljö, men här kan vi se en skillnad 
mellan gymnasiet och grundskolan, där 
gymnasieelever är mer nöjd med sin 
skolmiljö.  

Flera elever anser att det finns rasism och 
våld på skolan, och till viss del mobbning. 
För att säkra att barn inte blir utsatta för 
kränkningar och diskriminering krävs ett 
fortsatt arbete i skolan.   
När det gäller inflytande och delaktighet 
krävs ett arbete för att sprida information 
om vilka möjligheter som finns. Det krävs 
även ett arbete för att elever ska uppleva 
att elevråden blir tagna på allvar och har 
möjlighet att påverka.  
Man kan även se att elevernas vilja att 
vara med och påverka inte helt stämmer 
överens med den faktiska möjligheten till 
påverkan.   
Här kan ett arbete föras i elevråden, 
kanske går det att skapa fler möjligheter 
för unga att påverka sin skolgång än hur 
man upplever situationen i dagsläget. 
För att leva upp till barnkonventionen 
krävs ett fortsatt arbete i skolan när det 
gäller barn och ungas möjlighet till 
inflytande och delaktighet och arbete för 
att minska diskriminering. 
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Diagram 12 och 13. Andel som anser att mobbning, rasism, sexuella trakasserier eller våld 
förekommer till stor del eller helt på sin skola – årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. År 
2016 och 2019.

 
Diagrammen beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun som tycker att 
mobbning, rasism, sexuella trakasserier eller våld Till stor del eller Helt förekommer på sin skola. Resultaten redovisar enkätsvar från 2016 
och 2019. Röd stapel visar mobbning, blå stapel visar rasism, lila stapel visar sexuella trakasserier och grön stapel visar våld.  
Grå stapel redovisar svar från 2016.
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 Trygghet  
Enligt barnkonventionen har varje barn 
rätt till omvårdnad, att växa upp under 
trygga förhållanden och att utvecklas i sin 
egen takt och utifrån egna 
förutsättningar. Enligt artikel 19 har varje 
barn rätt att skyddas mot fysiskt eller 
psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller 
utnyttjande av föräldrar eller annan som 
har hand om barnet. 
Trygga uppväxtvillkor är ett av fyra 
prioriterade områden i Sandvikens 
Folkhälsopolicy. I policyn beskrivs att 
förutsättningar för trygga uppväxtvillkor 
skapas genom en god föräldra- och 
barnrelation, goda sociala villkor för 
barnfamiljer och en trygg ekonomisk 
situation. I kommunen bedrivs ett aktivt 
trygghetsfrämjande arbete och flera 

förvaltningar och organisationer 
samverkar kring dessa frågor. Bland annat 
i det strategiska nätverket i 
polisöverenskommelsen Trygghet i det 
offentliga rummet och bostäder (TOR).  
 
Andelen som svarat att de under de 
senaste sex månaderna blivit mobbade, 
trakasserade eller utfrysta under en 
längre period eller enstaka gånger har 
ökat markant hos killar i årskurs 8, från 14 
procent till 22 procent. För de andra 
grupperna liknar resultatet 2016, där 
tjejer i årskurs 8 beskriver en tydlig 
utsatthet. 40 procent svarar att de under 
enstaka gånger eller en längre period 
varit utsatta för mobbning, trakasserier 
eller blivit utfrysta 

 
 
Diagram 14. Andel som svarat att de blivit mobbad, trakasserad eller utfryst senaste sex 
månaderna – årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. År 2016 och 2019.

Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun som svarat att de under 
de senaste sex månaderna blivit mobbad, trakasserad eller utfryst under en längre period eller enstaka gånger. Resultaten redovisar 
enkätsvar från 2016 och 2019. Grön stapel visar killar i kommunen, blå stapel visar tjejer i kommunen.  
Grå stapel redovisar svar från 2016. 
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I diagram 15 och 16 kan vi se att andelen 
som svarat att de aldrig eller sällan är 
trygga på stan eller i centrum har ökat 
markant för samtliga grupper. Runt en 
tredjedel av tjejerna och mer än var 
femte kille i årskurs 8 känner sig sällan 
eller aldrig trygg i centrum.  
Bland de svarande i årskurs 2 på 
gymnasiet ser vi en större otrygghet där 
hela 42 procent av tjejerna och 28 
procent av killarna svarar att de sällan 
eller aldrig är trygga i centrum eller på 
stan. De som sällan eller aldrig är trygga 
på buss, tåg eller liknande har ökat för 
nästan alla grupper, särskilt för tjejer i 
årskurs 2 på gymnasiet där vi ser en 
ökning från 21 procent till 31 procent.  
För tjejer i årskurs 8 kan vi se en 
minskning med fem procentenheter. 
Andelen som känt sig otrygga i sitt 
bostadsområde har sjunkit i samtliga 
grupper, sammantaget har andelen 
sjunkit med nästan 50 procent.  

 
21 Nordregio, 2009 

När det gäller trygghet är tjejerna den 
grupp som sammantaget beskriver sig 
mest otrygg. Det är tjejerna i årskurs 2 på 
gymnasiet som i stort beskriver den 
största otryggheten. 

4.4.1 Analys 

Kön är den mest styrande variabeln när 
det gäller rädsla för att bli utsatt för våld. 
Detta återspeglar sig även i 
Luppresultaten för Sandvikens kommun.  
En rädsla skapar begränsningar i hur man 
utnyttjar staden.21 Det innebär 
ojämställda förutsättningar för att nyttja 
den offentliga miljön.  
I tidigare kapitel visar resultaten från 
skolan att elever upplever utsatthet och 
kränkande behandling. Otrygghet i skolan 
kan även påverka den allmänna känslan 
av otrygghet i samhället. 
Att öka tryggheten i ett samhälle är ett 
arbete som kan och behöver göras på 
flera nivåer.  
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Det är ett arbete som berör alla 
förvaltningar, men även civila samhället 
och den enskilda individen. 
Att exempelvis göra stadsplanering med 
ett jämställdhetsperspektiv är ett sätt att 
arbeta med trygghetsskapande22. 
Sandviken har lägre brottsstatistik 
jämfört med riket23. Dock visar resultaten 

i Luppenkäten på en känsla av otrygghet 
inom vissa områden, särskilt i offentliga 
miljöer. En del av trygghetsskapande 
arbete handlar om att sprida information 
för att öka förståelsen om den faktiska 
brottsligheten och minska ryktes-
spridningen som i sin tur kan skapa 
otrygghet.  

Diagram 15 och 16. Andel som svarat att de aldrig/sällan är trygga i sitt bostadsområde/på 
stan/ centrum/på buss, tåg eller liknande/på internet – årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. 
År 2016 och 2019.

 
Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 i Sandvikens kommun som svarat att de aldrig eller sällan är trygg på 
respektive platser. Resultaten redovisar enkätsvar från 2016 och 2019. Orange stapel visar killar i årskurs 8, röd visar killar i årskurs 2 på 
gymnasiet. Blå stapel visar tjejer i årskurs 8 och lila stapel visar tjejer i årskurs 2 på gymnasiet. Grå stapel redovisar svar från 2016. 
 

 
22 Boverket. 2020 23 Brottsförebyggande rådet, 2017 
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"Under skoltiden möter
man de vänner som 

kommer vara med en resten av
livet. Jag tycker att fler saker

ska utföras mellan olika skolor,
 så man kan möta nya

 människor och få nya vänner."
Tjej Åk 8 

HÄLSA

"Jag har asperger,
 så ibland vet de inte 

hur de ska agera
 runt om mig 

men det är inte deras fel" 
Kille Åk 2
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Hälsa 
Artikel 6 i barnkonventionen handlar om 
rätten till liv och betonar 
konventionsstaternas skyldighet att 
säkerställa barnets överlevnad, uppväxt 
och utveckling. Däribland räknas de 
fysiska, psykiska, moraliska, andliga och 
sociala dimensionerna av barnets 
utveckling.24  
Enligt Artikel 24 i barnkonventionen har 
alla barn rätt till bästa uppnåeliga hälsa. 
Att ha rätt till hälsa inbegriper flera fri- 
och rättigheter som är kopplade till 
barnets biologiska, sociala, kulturella och 
ekonomiska förutsättningar.25  

Diagram 17. Andel som är ganska/mycket 
nöjd med sitt liv som helhet – årskurs 8 
och årskurs 2 på gymnasiet. År 2016 och 
2019.

Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun som är 
Mycket nöjd eller Ganska nöjd med sitt liv som helhet. 
Resultaten redovisar könsuppdelade svar från 2016 och 2019. 
Orange stapel visar killar i årskurs 8, röd visar killar i årskurs 2 
på gymnasiet. Blå stapel visar tjejer i årskurs 8 och lila stapel 

24 UNICEF, 2020 

visar tjejer i årskurs 2 på gymnasiet. Grå stapel redovisar svar 
från 2016. 

De flesta beskriver att de är nöjda med 
sitt liv som helhet. 
I årskurs 8 har resultat ändrats obetydlig. 
För tjejer i årskurs 2 på gymnasiet har 
nöjdheten ökat markant, från 73 procent 
2016 till 92 procent 2019. För killar i 
årskurs 2 syns en obetydlig ökning, från 
84 procent till 87 procent. 

Diagram 18. Andel som upplever 
nedstämdhet - årskurs 8 och årskurs 2 på 
gymnasiet. År 2016 och 2019. 

Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun som under 
de senaste sex månaderna upplevt nedstämdhet flera gånger i 
veckan eller varje dag. Resultaten redovisar könsuppdelade 
svar från 2016 och 2019. Orange stapel visar killar i årskurs 8, 
röd visar killar i årskurs 2 på gymnasiet. Blå stapel visar tjejer i 
årskurs 8 och lila stapel visar tjejer i årskurs 2 på gymnasiet. 
Grå stapel redovisar svar från 2016. 

Av de svarande som upplever 
nedstämdhet flera gånger i veckan eller 
varje dag så är det tjejer i årskurs 2 på 
gymnasiet som är överrepresenterade 

25 Barnombudsmannen, 2015
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med 40 procent av de svarande. Andelen 
har ökat med 6 procentenheter från 
2016. I årskurs 8 har andelen tjejer som 
känner sig nedstämda flera gånger i 
veckan eller varje dag minskat med fyra 
procentenheter sedan 2016 till 32 
procent. För killar ligger andelen på 
samma nivå som 2016, 10 procent i 
årskurs 8 och 14 procent i årskurs 2 på 
gymnasiet. 

Diagram 19. Andel som flera gånger i 
veckan eller i stort sätt varje dag har 
upplevt stress– årskurs 8 och årskurs 2 på 
gymnasiet. År 2010, 2013, 2016 och 2019. 

Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet som uppgett att de har upplevt 
stress flera gånger i veckan eller varje dag de senaste sex 
månaderna. Diagrammet beskriver resultat från 2010, 2013, 
2016 samt 2019 och redovisar könsuppdelade svar för 
Sandvikens kommun. Orange linje visar killar i årskurs 8 och 
blå visar tjejer i årskurs 8. Röd linje visar killar i årskurs 2 på 
gymnasiet och lila visar tjejer i årskurs 2 på gymnasiet. 

Runt 60 procent av tjejerna beskriver att 
de upplever stress flera gånger i veckan 
eller varje dag. För killarna i årskurs 8 
ligger resultatet på 25 procent och för 

killarna i årskurs 2 på gymnasiet ligger det 
på 31 procent. Resultaten har inte 
förändrats nämnvärt sedan 2016. 
Däremot kan vi se en förändring över tid, 
specifikt hos tjejer där deras upplevda 
stress ökat under perioden 2010-2019.  

Diagram 20. Andel som har huvudvärk/ont 
i magen flera gånger i veckan eller i stort 
sett varje dag. År 2016 och 2019. 

Diagrammet visar hur stor andel av de svarande i årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun som har 
huvudvärk eller ont i magen flera gånger i veckan eller i stort 
sett varje dag. Resultaten redovisar könsuppdelade samt totala 
resultat från 2016 och 2019. Orange stapel visar killar i årskurs 
8, röd visar killar i årskurs 2 på gymnasiet. Blå stapel visar 
tjejer i årskurs 8 och lila stapel visar tjejer i årskurs 2 på 
gymnasiet. Grå stapel redovisar svar från 2016.

När det gäller huvudvärk och ont i magen 
är tjejerna överrepresenterade och vi ser 
en ökning i båda åldersgrupperna sedan 
2016. Störst ökning ser vi gällande ont i 
magen, där över 20 procent av tjejerna i 
årskurs 2 på gymnasiet och var fjärde tjej 
i årskurs 8 har ont i magen flera gånger i 
veckan eller i stort sätt varje dag. 
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Diagram nr 21. Andel som hoppar över 
måltider flera gånger i veckan eller i stort 
sätt varje dag - årskurs 8 och årskurs 2 på 
gymnasiet. År 2019. 

Diagrammet beskriver hur stor andel av de svarande i årskurs 8 
samt årskurs 2 på gymnasiet som hoppat över måltider flera 
gånger i veckan eller varje dag. Diagrammet beskriver resultat 
från 2019 och redovisar könsuppdelade svar för Sandvikens 
kommun. Orange stapel visar killar i årskurs 8, röd visar killar i 
årskurs 2 på gymnasiet. Blå stapel visar tjejer i årskurs 8 och 
lila stapel visar tjejer i årskurs 2 på gymnasiet. 

Resultaten om matvanor beskriver att 44 
procent av tjejerna i årskurs 8 hoppar 
över frukosten flera gånger i veckan eller i 
stort sätt dagligen. För de övriga ligger 
resultatet på ungefär en tredjedel. 
Tjejerna i årskurs 8 utmärker sig även när 
det gäller lägre intag av lunch och 
middag. 
En av tre av de svarande har svårt att 
somna flera gånger i veckan eller i stort 
sätt varje dag. En av fem svarande sover 
dåligt på natten flera gånger i veckan eller 
i stort sätt varje dag. De svarande tjejerna 
i Lupp beskriver en större 
sömnproblematik än killarna.   

Kommunen hade möjlighet att lägga in 
tre egna frågor i genomförande av Lupp 
2019 och en av dessa frågor låg i 
anslutning till avsnittet om hälsa. 
Frågan var en följdfråga utifrån att 
deltagaren fått besvara frågor om hur 
ofta man haft ohälsa i någon form såsom 
sömnproblem, stress osv.  

Frågan löd ” Om du på förra frågan 
svarade att du minst en gång i veckan 
eller oftare haft något av dessa besvär, 
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vad tänker du själv att besvären hänger  
samman med?” Frågan var uppbyggd som 
en flervalsfråga med 15 alternativ (se 
diagram 22). 

”Skolarbete” var den anledning som stack 
ut hos alla svarande. Men både hos tjejer 
och hos killar var ”Höga krav” en faktor 

som påverkade ohälsan. Runt 20 procent 
av killarna i årskurs 8 beskrev ”För mycket 
skärmtid” som en anledning till ohälsa. 

För tjejer i årskurs 2 på gymnasiet var 
alternativet ”Jag rör mig för lite” den 
tredje anledningen till ohälsa.



38 

vad tänker du själv att besvären hänger  
samman med?” Frågan var uppbyggd som 
en flervalsfråga med 15 alternativ (se 
diagram 22). 

”Skolarbete” var den anledning som stack 
ut hos alla svarande. Men både hos tjejer 
och hos killar var ”Höga krav” en faktor 

som påverkade ohälsan. Runt 20 procent 
av killarna i årskurs 8 beskrev ”För mycket 
skärmtid” som en anledning till ohälsa. 

För tjejer i årskurs 2 på gymnasiet var 
alternativet ”Jag rör mig för lite” den 
tredje anledningen till ohälsa.

39 

Diagram 22. Vad ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 anser att fysiska och psykiska besvär 
som man haft minst en gång i veckan eller oftare hänger samman med. År 2019.  

Diagrammet beskriver vad de svarande i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet anser att fysiska och psykiska besvär som man haft minst 
en gång i veckan eller oftare hänger samman med. Resultatet är från 2019 och redovisar könsuppdelade svar för Sandvikens kommun. 
Orange stapel visar killar i årskurs 8, röd stapel visar killar i årskurs 2 på gymnasiet. Blå stapel visar tjejer i årskurs 8 och lila stapel visar 
tjejer i årskurs 2 på gymnasiet. 
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4.5.1 Analys 

Ungas hälsa i kommunen följer en 
nationell trend där vi ser att unga och 
specifikt flickor mår allt sämre. Vi ser 
även en ökning av stress nationellt hos 

26 Folkhälsomyndigheten, 2020 
27 Folkhälsomyndigheten, 2019 

både killar och tjejer, men tjejer är 
överrepresenterade.26  

I resultaten från Lupp 2019 ser vi ett 
dubbeltydigt material där tjejer i årskurs 
2 beskriver en stor nöjdhet med sitt liv, 
men samtidigt beskriver ökad ohälsa med 
bland annat nedstämdhet, stress och 
sömnproblem. Detta resultat är svårt att 
analysera och kräver en ingående analys 
där man genomför djupgående intervjuer 
med målgruppen för att få ytterligare 
information.   

Psykisk ohälsa är inte bara en hälsofråga 
utan en kommunövergripande fråga. Brist 
på inflytande och möjligheter att påverka 
den egna livssituationen har ett starkt 
samband med hälsa. 
De svarande i Luppenkäten beskriver 
skolarbete som en stor del av 
anledningarna till sin ohälsa. Skolan är en 
arena där alla barn och ungdomar 
befinner sig och forskning visar att 
särskilda insatser i skolan kan förebygga 
psykiska problem.27 
De unga beskriver även höga krav på sig 
själv, skärmtid, osäker framtid, ensamhet 
och andra delar som kan påverka den 
individuella hälsan. 

För att skapa ett jämlikt samhälle där 
människor har lika förutsättningar för god 
hälsa behöver alla förvaltningarna 
samverka internt men även externt med 
civila samhället, samhällsmedborgare och 
specifikt unga.  
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Funktionsvariation 
Enligt artikel 2 i barnkonventionen har 
alla barn lika värde och samma 
rättigheter. Ingen åtskillnad ska göras av 
något slag oavsett barnets eller 
vårdnadshavares hudfärg, kön, språk, 
religiös- eller politisk åskådning, 
nationellt-, etnisk- eller socialt ursprung 
eller handikapp.28 

Barnkonventionen tydliggör att ett barn 
med funktionsvariation har rätt till ett 
fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att 
delta i samhället på lika villkor29.  

Barn med funktionsvariation möter 
många vuxna med åsikter som påverkar 
barnens vardag, och det är viktigt att 
barnen får vara med och påverka och ha 
inflytande i sitt eget liv och att deras 
åsikter beaktas30. I Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) finns 
bestämmelser om information till barnet 
och möjlighet att vara med och framföra 
sina åsikter i samband med insatser31. 

I Luppenkäten framkommer att gruppen 
som svarat att de har en 
funktionsvariation visar en högre 
missnöjdhet när det gäller skolan, 
kompisar, fritiden och livet i sin helhet. 
Dessa ungdomar beskriver också en 
större utsatthet för hot, mobbning, 
trakasserier och upplevelse att bli utfryst. 
Gruppen upplever även en större 
psykosocial ohälsa såsom huvudvärk, ont 
i magen, stress, nedstämdhet och 
sömnsvårigheter. 

Gruppen som svarat att de har en 
funktionsvariation visar ett större intresse 
för politiska frågor och ett proaktivt 
beteende gällande att dela sina åsikter i 
samhället, via ex. medborgarförslag och 
åsikter kring olika politiska frågor på 
Internet.  

28 UNICEF, 2020 
29 Ibid. 

4.6.1 Analys 

Individer med funktionsvariation befinner 
sig i en utsatt situation i samhället med 
utanförskap som en hög riskfaktor.  

Nationellt sätt är skillnaderna mellan barn 
med och utan funktionsvariation störst 
inom områdena psykisk hälsa, mobbning 
och levnadsvanor. Det är dessa områden 
som även sticker ut i de lokala 
Luppresultaten. Ett särskilt fokus på 
elever med funktionsvariation gällande 
psykisk ohälsa, trygghet och levnadsvanor 
skulle kunna bidra till att skillnaderna i 
hälsa mellan barn, unga med och utan 
funktionsvariation minskar.  

De unga som själva har svarat att de har 
någon form av funktionsvariation i 
Luppenkäten beskriver ett intresse för 
och åsikter om politiska frågor.  
Ett intresse för politik och en vilja att 
uttrycka sina åsikter är något som 
kommunen bör se som en resurs och 
tillvarata genom att skapa förutsättningar 
för påverkan.  

Genom att genomföra 
medborgardialoger eller djupintervjuer 
med ungdomar med funktionsvariation 
kan man samla information för att göra 
mer konkreta insatser inom skola, fritid 
samt stödjande insatser i Sandvikens 
kommun.     

30 Nydahl, Stenhammar, Rinnan, 2011 
31 Ibid. 
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5 Slutsatser 
I januari 2020 blev barnkonventionen lag. 
Man brukar säga att barnkonventionen är 
odelbar, alla artiklar samverkan och bildar 
en helhet.  
Kommunen är också odelbar, alla 
förvaltningar samverkar för att 
tillsammans kunna ge barn och unga en 
god levnadsstandard. Bostäder, bra 
utbildning, trygghet, möjlighet till 
inflytande och ett blomstrande 
föreningsliv behövs för att ge barn och 
unga en bra grogrund som ger möjlighet 
till god utveckling.  Det finns inte en 
nämnd, en förvaltning eller en enhet som 
inte berörs av barnkonventionen. Det 
finns inte heller en förvaltning som inte 
kan påverka barn och ungas liv i 
Sandviken. Genom ett aktivt 
barnrättsarbete och god samverkan kan 
vi göra Sandviken bättre för barn och 
unga. 

Utifrån resultaten kan vi se att de 
utvecklingsområden som framkommer i 
resultaten från Luppenkäten 2019 
fortfarande berör samma områden som 
resultaten 2016, alltså inflytande och 
delaktighet, hälsa och trygghet.  

En del i kommunens utvecklingspotential 
handlar om att sprida kunskap och 
information till barn och unga men även 
till personal och andra 
samhällsmedborgare. Det handlar om 
information och kunskap om rättigheter, 
möjlighet till påverkan och hälsofaktorer. 
Andra delar handlar om att skapa 
förutsättningar och gynnsamma miljöer 
för barn och unga att vistas och växa upp 
i.  

50 procent av de svarande vill vara med 
och påverka i frågor som rör kommunen, 
men den andel som har politiskt intresse 
eller de som vill vara med och påverka i 
frågor som rör kommunen korrelerar inte 
med den andel ungdomar som anser att 
man har möjlighet att föra fram sina 

åsikter till den som bestämmer i 
kommunen. Hos tjejer i årskurs 2 ser vi 
ett resultat som är lägre än tidigare år då 
det gäller intresse för politik och 
möjlighet att vara med och påverka. 
Samtidigt finns en vilja att påverka 
kommunen, vilket kommunen behöver 
uppmärksamma.  
I frågan om hur unga vill påverka 
kommunen beskriver de svarande att de 
vill påverka genom bland annat sociala 
medier men även genom direkta möten 
med politiker, gärna i skolan. Över trettio 
procent svarade att man vill påverka 
genom att besvara enkäter. Lupp är en 
form av inflytandeenkät, som kan skapa 
förutsättningar för inflytande om 
resultatet beaktas.  

Barn och unga vill vara med och påverka 
och genom att involvera barn får vi ta del 
av ett annat perspektiv, som kan hjälpa 
oss att göra insatser som svarar mot 
barns faktiska behov och gynnar 
verksamheter och personal. Genom att ta 
med barnens perspektiv, men även ett 
barnrättsligt perspektiv kan vi säkerställa 
att vi tar beslut som är relevant, effektiva 
och som krävs utifrån dagens lagstiftning. 
För att öka ungas möjlighet till påverkan 
behöver kommunen låta barn och unga 
komma till tals i frågor som berör dem, 
skapa möten mellan beslutsfattare och 
barn och unga, se över vägar för påverkan 
och arbeta med informationsspridning. 
Arbetet för att öka barn och ungas 
möjlighet till inflytande och delaktighet 
behöver ske ute i förvaltningarna och 
deras verksamheter men även hos de 
förtroendevalda.  
Det finns en stor kunskapsbrist om 
barnkonventionen hos de svarande.  
För att kunna tillgodose barn- och ungas 
rättigheter behöver vi göra det känt att 
barn och unga är rättighetsbärare, så att 
de har möjlighet att kräva sina rättigheter 
och påtala när rättigheterna inte infrias. 
Arbetet med kunskapsspridning behöver 
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5 Slutsatser 
I januari 2020 blev barnkonventionen lag. 
Man brukar säga att barnkonventionen är 
odelbar, alla artiklar samverkan och bildar 
en helhet.  
Kommunen är också odelbar, alla 
förvaltningar samverkar för att 
tillsammans kunna ge barn och unga en 
god levnadsstandard. Bostäder, bra 
utbildning, trygghet, möjlighet till 
inflytande och ett blomstrande 
föreningsliv behövs för att ge barn och 
unga en bra grogrund som ger möjlighet 
till god utveckling.  Det finns inte en 
nämnd, en förvaltning eller en enhet som 
inte berörs av barnkonventionen. Det 
finns inte heller en förvaltning som inte 
kan påverka barn och ungas liv i 
Sandviken. Genom ett aktivt 
barnrättsarbete och god samverkan kan 
vi göra Sandviken bättre för barn och 
unga. 

Utifrån resultaten kan vi se att de 
utvecklingsområden som framkommer i 
resultaten från Luppenkäten 2019 
fortfarande berör samma områden som 
resultaten 2016, alltså inflytande och 
delaktighet, hälsa och trygghet.  

En del i kommunens utvecklingspotential 
handlar om att sprida kunskap och 
information till barn och unga men även 
till personal och andra 
samhällsmedborgare. Det handlar om 
information och kunskap om rättigheter, 
möjlighet till påverkan och hälsofaktorer. 
Andra delar handlar om att skapa 
förutsättningar och gynnsamma miljöer 
för barn och unga att vistas och växa upp 
i.  

50 procent av de svarande vill vara med 
och påverka i frågor som rör kommunen, 
men den andel som har politiskt intresse 
eller de som vill vara med och påverka i 
frågor som rör kommunen korrelerar inte 
med den andel ungdomar som anser att 
man har möjlighet att föra fram sina 

åsikter till den som bestämmer i 
kommunen. Hos tjejer i årskurs 2 ser vi 
ett resultat som är lägre än tidigare år då 
det gäller intresse för politik och 
möjlighet att vara med och påverka. 
Samtidigt finns en vilja att påverka 
kommunen, vilket kommunen behöver 
uppmärksamma.  
I frågan om hur unga vill påverka 
kommunen beskriver de svarande att de 
vill påverka genom bland annat sociala 
medier men även genom direkta möten 
med politiker, gärna i skolan. Över trettio 
procent svarade att man vill påverka 
genom att besvara enkäter. Lupp är en 
form av inflytandeenkät, som kan skapa 
förutsättningar för inflytande om 
resultatet beaktas.  

Barn och unga vill vara med och påverka 
och genom att involvera barn får vi ta del 
av ett annat perspektiv, som kan hjälpa 
oss att göra insatser som svarar mot 
barns faktiska behov och gynnar 
verksamheter och personal. Genom att ta 
med barnens perspektiv, men även ett 
barnrättsligt perspektiv kan vi säkerställa 
att vi tar beslut som är relevant, effektiva 
och som krävs utifrån dagens lagstiftning. 
För att öka ungas möjlighet till påverkan 
behöver kommunen låta barn och unga 
komma till tals i frågor som berör dem, 
skapa möten mellan beslutsfattare och 
barn och unga, se över vägar för påverkan 
och arbeta med informationsspridning. 
Arbetet för att öka barn och ungas 
möjlighet till inflytande och delaktighet 
behöver ske ute i förvaltningarna och 
deras verksamheter men även hos de 
förtroendevalda.  
Det finns en stor kunskapsbrist om 
barnkonventionen hos de svarande.  
För att kunna tillgodose barn- och ungas 
rättigheter behöver vi göra det känt att 
barn och unga är rättighetsbärare, så att 
de har möjlighet att kräva sina rättigheter 
och påtala när rättigheterna inte infrias. 
Arbetet med kunskapsspridning behöver 
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riktas mot barn och unga, men även mot 
vårdnadshavare, andra 
samhällsmedborgare, politiker och 
samtlig personal i kommunen. 

De svarande anser överlag att det finns 
ett stort utbud av fritidsaktiviteter, och vi 
ser en förbättring inom detta område 
jämfört med tidigare år. En särskild 
förbättring ser vi hos tjejer i årskurs 2 på 
gymnasiet där betydligt fler tjejer år 2019 
jämfört med 2016 är nöjda med sin fritid 
och anser att det finns saker att göra på 
sin fritid. Utifrån resultaten kan vi se 
skillnader i kultur- och fritidsutövande 
utifrån kön. 

Många av de svarande tycker om sin 
undervisning och upplever att de har 
möjlighet att få hjälp och stöd av sina 
lärare vid behov. Dock vittnar resultatet 
om kränkningar och diskriminering på 
skolorna vilket bör tas på största allvar.  

Eleverna beskriver en vilja att påverka i 
skolan men en låg möjlighet att göra 
detta. För att leva upp till 
barnkonventionen krävs ett fortsatt 
arbete i skolan när det gäller barn och 
ungas möjlighet till inflytande och 
delaktighet och arbete för att minska 
diskriminering. 

Kön är den mest styrande variabeln när 
det gäller rädsla för att bli utsatt för våld. 
Detta återspeglar sig även i 
Luppresultaten för Sandvikens kommun.  

Sandviken har lägre brottsstatistik 
jämfört med riket. Dock visar resultaten i 
Luppenkäten på en känsla av otrygghet 
inom vissa områden, särskilt i offentliga 
miljöer. En andel, som är särskilt hög hos 
de svarande tjejerna i årskurs 8 beskriver 
en utsatthet för mobbning och 
trakasserier. Att öka tryggheten i ett 
samhälle är ett arbete som kan och 
behöver göras på flera nivåer. Det är ett 
arbete som berör alla förvaltningar, men 

även civila samhället och den enskilda 
individen.  

Ungas hälsa i kommunen följer en 
nationell trend där vi ser att unga och 
specifikt flickor mår allt sämre. Vi ser 
även en ökning av stress nationellt hos 
både killar och tjejer, men tjejer är 
överrepresenterade. Ungas ohälsa är inte 
bara en hälsofråga, det är en skolfråga, en 
fritidsfråga, en inflytandefråga och 
definitivt en politisk fråga.  

I Sandviken växer barn upp med olika 
socioekonomiska förutsättningar. För att 
skapa lika villkor för barn och unga 
behöver man resonera kring hur man kan 
arbeta aktiv för att minska dessa klyftor. 
Det krävs samverkan mellan förvaltningar 
men även externt med civila samhället, 
samhällsmedborgare och specifikt unga. 
Att säkerställa barns rätt till bland annat 
utbildning, god hälsa, kultur och fritid och 
inflytande är av stor vikt för ett 
inkluderande samhälle. 

Barn har olika förutsättningar och vi 
behöver uppmärksamma särskilt utsatta 
grupper. 

Genom att lyssna på barn och unga och 
sammanföra informationen med annan 
statistik om barn och ungas livsvillkor och 
levnadsvanor kan Sandvikens kommun 
fatta välgrundade beslut och genomföra 
rätt insatser. På detta sätt kan 
kommunen arbeta mer effektivt och hitta 
nya modeller och lösningar för att skapa 
bättre förutsättningar för barn och unga i 
Sandviken.  
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FRITEXTSVAR FRÅN LUPPENKÄTEN 2019: BÄTTRE MAT I SKOLAN OCH MER SAKER ATT HITTA PÅ MILJÖN
SNABBMAT I STORVIK OCH INTE MOBILFÖRBUD, ÅTMINSTONE INTE PÅ RASTERNA. TELEFONFÖRBUDEN,

PRESSEN I SKOLAN JAG TYCKER DE ÄR BRA SOM DET ÄR. SKOLAN JAG VILL ABSOLUT INTE HA EN
STORSKOLA. JAG VILL FORTSÄTTA BO OCH GÅ I SKOLAN I STORVIK OCH DET VILL JAG ATT MINA FRAMTID

BARN OCKSÅ SKA KUNNA GÖRA. ATT FÅ BUSSKORT PÅ SOMMARLOV OCH ATT SKOLBUSSKORTEN
FUNGERAR TYP PÅ HELGER ELLER ATT DEN HÅLLER SENARE MATEN OCH BÄTTRE LÄRARE OCH

SKOLKORRIDOR OCH TRYGGHET, ÄNDRA REGLER EFTER SOM DEM ÄR LITE VÄL TÖNTIGA. JAG VILL PÅVERK
ATT DET SKA FINNAS EN ÅLDERSGRÄNS PÅ ATT KÖPA CIGG OCH SNUS. JAG VILL PÅVERKA VAD SOM SKA

BYGGAS OCH HÄNDA I MIN KOMMUN. SKOLAN FÖRST OCH FRÄMST. FRAMFÖRALLT SKOLAN. BUSSARNA TIL
JÄRBO. + ANDRA BUSSAR. STÄLLEN MAN KAN VARA MED KOMPISAR PÅ. VET INTE ALLT MÖJLIGT OM HUR

SANDVIKEN FUNGERAR. INGET SPECIELLT. SOCIALA MEDIER. SÄTTET VISSA LÄRARE LÄR UT, FÅ BÄTTRE
LÄRARE SÅ JAG KAN LÄRA MIG BÄTTRE OCH KÄNNER MIG MER MOTIVERAD.... JAG VILL PÅVERKA

SKOLSKJUTSEN/BUSSAR OCH BUSSHÅLLPLATSER. JAG VILL ATT DEM SKA HA EN BUSSHÅLLPLATS NÄRMAR
VÅRAN SKOLA FÖR VI BLIR ALLTID SEN PÅ MORGONEN EFTERSOM ATT VI MÅSTE GÅ EN BIT TILL SKOLAN
OCH BUSSEN ÄR OFTAST SEN. SAKER SOM SKA BYGGAS I KOMMUNEN TILLEXEMPEL. JAG HAR INGET ATT

ÅPEKA. NÅGOT SOM ALLA TYCKER ÄR BRA. JAG VILL PÅVERKA MINA KOMPISAR PÅ POSITIVT SÄTT. ATT ALL
SKA VARA VEM DE ÄR. SAMHÄLLET. SKOLANS REGLER. REGLER OM MOBILER I SKOLAN. ATT MAN SKA FÅ

BÄTTRE SAKER I SKOLAN. SKOLAN. MER UTEGÅRDAR. VET INTE RIKTIGT MEN HUR SAMHÄLLET SER UT. ATT
SKOLMILJÖN SKA BLI BÄTTRE OCH ATT DE SKA FIXA BÄTTRE STÄLLEN ATT VARA PÅ T.EX. NÄR MAN ÄR ME
SINA VÄNNER. PÅVERKA HUR SKOLAN SKA GÅ TILL I SANDVIKEN OCH ATT HUR DEM SKA BYGGA OCH FIXA 

SANDVIKENS KOMMUN. JAG VILL ATT MAN SKA KÄNNA SIG TRYGG NÄR MAN GÅR HEM IFRÅN JOBBET ELLE
SKOLAN. BÄTTRE SKOLOR I KOMMUNEN OCH MER ÖVERVAKNING ÖVER VAD ELEVERNA GÖR, EX. MER

ÄRARE ELLER PERSONAL SOM UPPMÄRKSAMMAR EN DEL AV ELEVERNAS HANDLINGAR. OCH MER UPPLYST
VÄGAR OCH STIGAR. JAG VET INTE RIKTIGT VAD JAG SKULLE VILJA PÅVERKA MEN KANSKE ATT MAN SKULL

KUNNA BYGGA ETT NYTT GYMNASIUM ELLER UTVECKLA BESSEMER GYMNASIUM MED FLERA OLIKA LINJER
SOM T.EX. SAM INTERNATIONELL. ALLT SOM FINNS ATT PÅVERKA. VISSA REGLER I SKOLAN. FRAMFÖRALLT

MATEN OCH PSYKISK OHÄLSA. SOCIALA MEDIER. FRITIDSGÅRDEN, LOKALER, CENTRUM, SKOLAN,
BOSTADSOMRÅDEN OCH FÖRENINGAR. GÖRA FLER AKTIVITETER I SANDVIKEN TILL UNGDOMAR FÖR DET Ä

TRÅKIGT HÄR. ATT DET SKA FINNAS FLERA ALTERNATIV FÖR ATT VÄLJA ATT GÖRA PÅ FRITIDEN. ATT
SANDVIKEN BLIR EN BÄTTRE KOMMUN KANSKE. SKOLMATEN OSV. VET INTE JUST NU MEN FÅR IDÉER

IBLAND. HUR MÄNNISKOR BLIR BEHANDLADE. HUR MÄNNISKOR HAR FÖRDOMAR OM ANDRA, GE ALLA EN
CHANS. GE OSS MED DIAGNOSER EN CHANS I SAMHÄLLET OCKSÅ. TYP VAD VI SKA FÅ FÖR SKOLMAT, VAD V
SKA LÄGGA PENGAR PÅ. SKOLMATEN. OLIKA SAKER SOM ÄNDRAS INOM SKOLOR. KLIMATET. SPORT FÖR DE

ÄR VÄLDIGT MÅNGA PERSONER SOM ÄR JÄTTE GRYMMA I SINA SPORT MEN SÅ SYNS DE INTE FÖR
SANDVIKEN HAR INTE SÅ BRA LAG ELLER NÅNTING SOM ÅKER TILL TURNERINGAR ELLER NÅT FÖR DE SKA

KUNNA SYNAS. JAG VILL ATT MAN SKA FÅ LITE MER FRITID. JAG VILL PÅVERKA KOMMUNEN PÅ ETT BRA
SÄTT. JAG VILL ATT DOM SKA SE DET FRÅN EN UNGDOMS PERSPEKTIV. SÅ ATT VI FÅR MER AKTIVITETER I

JÄRBO. ETT TRYGGT STÄLLE. VET INTE DET FINNS INTE NÅGOT SPECIELLT JAG VILL RIKTIGT PÅVERKA. JAG
TYCKER REDAN ATT SANDVIKEN KOMMUN ÄR BRA OCH TRIVS HÄR MEN OM NÅGOT DÅLIGT SKULLE HÄND

SÅ SKULLE JAG KUNNA TÄNKA MIG ATT VARA DELAKTIG I PROTESTER MEN DET BEROR PÅ VAD SOM HAR
HÄNT/ÄNDRATS. JA MEN SÅ DET INTE KOMMER EN IDIOT ELLER RASISTER. VAD VI LÄGGER PENGAR PÅ. VA

VI PRIORITERAR. INTEGRATION SKOLA VÅRD OCH OMSORG. FINNS INGET JUST NU. SLUTA LÄRA UT SÅ
ONÖDIGA SAKER OCH LÄR OSS SAKER VI BEHÖVER KUNNA NÄR VI BLIR VUXNA, JAG KOMMER INTE ATT

BEHÖVA 50% AV DET JAG LÄR MIG I SKOLAN NÄR JAG FLYTTAR UT OCH BLIR VUXEN. LÄR OSS HUR MAN HY
EN LÄGENHET ELLER HUR MAN BETALAR SKATT ELLER LÅN. ATT DET BLIR TRYGGARE. SKOLAN. SKOLMATEN
TRYGGARE UTOMHUS PÅ KVÄLLARNA. JAG VILL PÅVERKA OM ATT SMÅSKOLOR INTE SKA STÄNGAS NER OC
ATT DET SKA LÄGGAS MER PENGAR PÅ LANDSBYGD. VET EJ. SKOLMATEN. JAG VILL PÅVERKA STAN. SÅ ATT

DET BLIR LITE MER AFFÄRER OCH SÅNT. MILJÖN I SKOLAN OCH MATEN I SKOLAN. OLIKA VÄGAR DÄR DET Ä
LÄTT OCH KROCKA. IDROTTS HALLAR. ALLT OCH INGET, HAR INGET FÖRSLAG PÅ RAK ARM. MEN

MAJORITETEN SOM RÖR MIG. GÖRA ROLIGA GREJER TILL UNGDOMAR. MER IDROTTSAKTIVITETER I BYARNA
OCKSÅ INTE BARA I SANDVIKEN/GÄVLE. HAR INGET SOM JAG KAN TÄNKA PÅ JUST NU. MINDRE BRÅK I

AMHÄLLET. SKAFFA BÄTTRE MAT I SKOLAN OCH BÄTTRE SPORTHALL OCH FOTBOLLSPLANER! JA, BYGGA E
NY IDROTTSHALL SOM DET HAR PRATATS OM. OM DET SKULLE BYGGAS EN HALL SKULLE FLER UNGDOMAR
BÖRJA IDROTTA OCH STORVIK SKULLE BLI EN STÖRRE FÖRENING. VI ÄR OCKSÅ I BEHOV AV EN NY HALL.
INTE OROA OSS OM FRAMTIDENS SKOLA FÖR BARNEN. FÖR OM DET SKULLE HÄNDA SKULLE INTE JAG BO
KVAR HÄR. JA ATT FIXA BUSSKORT PÅ SOMMARLOVEN JA, POLITIKERNA OCH POLISEN FÖR ATT GÖRA DET

BÄTTRE FÖR DEM UNGA. INGET JAG KOMMER PÅ NU. UNDER SKOLTIDEN MÖTER MAN DE VÄNNER SOM
KOMMER VARA MED EN RESTEN AV LIVET. JAG TYCKER ATT FLER SAKER SKA UTFÖRAS MELLAN OLIKA
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