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Participate: 1. Take part 2. Have or process a quality; ‘shared in’ – Latin: participare: ‘share in’ – ‘part’ + 

capere (‘take’) 

The New Oxford American Dictionary 

 



 3 

FÖRORD 

 

LUPP är en akronym för ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken”, som har utformats av 

den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen. Med Lupp erbjuds ett enkätverktyg med vars 

hjälp de kommuner som så vill kan studera ungas villkor med avseende på fritid, skola, 

politik, inflytande, trygghet, hälsa och framtid. Ungdomsstyrelsens förhoppning är att 

användningen av Luppenkäten ska ligga till grund för en kunskapsbaserad utveckling av 

kommunernas lokala och tvärsektoriella ungdomspolitik. Årets Luppundersökning för 

Kalmar län och Eksjö kommun redovisas i tre rapporter. Föreliggande rapport fokuserar på 

unga och delaktighet. De två andra rapporterna har fokus på ungas sociogeografiska 

rörlighet respektive hälsa.  

 

Luppundersökningens empiriska material utgörs av två enkätundersökningar. En till elever 

i årkurs 8 och en till elever i gymnasieskolans andra årskurs. De totalt 3 879 elever som har 

besvarat enkäten går i skolor i Kalmar län och i Eksjö kommun. Användningen av enkäten 

har också kombinerats med ett begränsat antal fokusgrupper som gjorts med unga i olika 

kommuner. Avsikten har varit att höra hur ungas egna röster kan låta när de har 

uppfattningar om sådant som de tre rapporterna berör. Följaktligen inleder vi denna rapport 

med att redovisa ungas och unga vuxnas röster med avseende på vilja och möjlighet till 

delaktighet.  

 

Eleverna i årskurs 8 kallas fortsättningsvis unga. Gymnasieleverna benämns unga vuxna. 

Vi avser då elever i årkurs 8 i Kalmar län och i Eksjö kommun höstterminen 2012. När det 

gäller årskurs 8 deltar unga från följande kommuner i Kalmar län: 

 

 Borgholm 

 Emmaboda 

 Hultsfred 

 Högsby 

 Mörbylånga 

 Nybro 
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 Oskarshamn 

 Torsås 

 Vimmerby 

 Västervik 

 

Vid några tillfällen återkommer vi också till unga som besvarade Luppenkäten hösten 

2009. Det är nämligen dessa elever som 2012 går andra året på gymnasiet.  

 

Föreliggande rapports huvudsakliga fokus rör relationen mellan ungdomspolitikens krav på 

den unga generationens möjlighet till delaktighet – att deras upplevelser, erfarenheter och 

uppfattningar i alla deras livssammanhang, tvärsektoriellt, ska ses som resurser – och hur 

ungas och unga vuxnas efterfrågan och upplevelse av delaktighet ser ut i Kalmar län och 

Eksjö kommun. Med andra ord: lever Kalmar län och Eksjö kommun upp till 

ungdomspolitikens mål och förväntningar på delaktighet? Om vi tar ungas och unga vuxna 

upplevelser som svar på denna fråga! För, som sagt, vi ska ju se deras upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar som resurser i deras livssammanhang.  

 

Det ska visa sig att en hel del kvarstår om ungdomspolitikens ska uppfyllas. Om 

ungdomspolitiken ska tas på allvar står vi alltså inför ett ofta påtagligt underskott på 

delaktighet i ungas och unga vuxnas liv. I detta underskott finns en högst påtaglig 

möjlighet: att öka delaktigheten på de områden och i de sammanhang där unga efterfrågar 

men inte erhåller delaktighet. Och även när unga och unga vuxna inte efterfrågar 

delaktighet behöver vi veta varför de tycker så. De bör alltså vara resurser även när de inte 

tycker att de ska vara resurser. Just därför har rapporten, i dubbel bemärkelse, från titel 

Delaktighet som möjlighet. Till sist ska vi även våga formulera en pragmatisk teori om hur 

vi som ansvariga vuxna bör bemöta unga och unga vuxna. I den anda som kan kallas 

delaktighet. 

 

Mats Trondman och Carolin Andersson 

Växjö, januari 2013 

 

 



 5 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

PRELUDIUM: UNGAS RÖSTER OM DELAKTIGHET … 8  

 

Kapitel 1 

INLEDNING    … 10 

 

Bakgrund och innehåll    … 10 

Analytiska kategorier    … 13 

Vägledande frågor och övergripande syfte  … 14 

 

Kapitel 2 

DET NORMATIVA RUMMET: UNGDOMSPOLITIK  … 16 

OCH DELAKTIGHET 

 

Ungdomspolitikens mål och syfte   … 16 

Utgångspunkter    … 16 

Fyra perspektiv    … 17 

En ungdomspolitik för hållbar utveckling  … 18 

 

Kapitel 3 

SKOLA OCH DELAKTIGHET   … 20 

 

Undervisning och lärande    … 21 
Unga och efterfrågad delaktighet 

Unga och relationen mellan efterfrågad och erhållen delaktighet 

Unga vuxna och efterfrågade delaktighet 

Unga vuxna och relationen mellan efterfrågad och erhållen delaktighet 

Ungas och unga vuxnas delaktighet: tre jämförelser 

Efterfrågad och erhållen delaktighet: en longitudinell jämförelse 

Underskott i delaktighet: en jämförelse på kommunnivå 

Sammanfattning     
 

Skolmiljö     … 29 
Unga och efterfrågad delaktighet 

Unga och relationen mellan efterfrågad och erhållen delaktighet 

Unga vuxna och efterfrågad delaktighet 

Unga vuxna och relationen mellan efterfrågad och erhållen delaktighet 

Ungas vuxna och efterfrågad delaktighet: tre jämförelser 

Efterfrågad och erhållen delaktighet: en longitudinell jämförelse 

Underskott i delaktighet: en jämförelse på kommunnivå 

Sammanfattning     
 

Kapitel 4 

FRITID OCH DELAKTIGHET   … 37 

 

Fritidsutbud     … 39 
Ungas och unga vuxnas upplevelse av fritidsutbud 

Upplevelser av stort fritidsutbud: kommunvariationer 



 6 

Sammanfattning     
 

Fritidsbalans     … 44 
Ungas och unga vuxnas upplevelse av fritidsbalans 

Upplevelser av fritidsbalans: kommunvariationer 

Sammanfattning 

 

Relationen mellan fritidsutbud och fritidsbalans  … 49 
Sammanfattning 

 

Ekonomisk utsatthet    … 51 
Ekonomiska hinder för fritidsutövande 

Ekonomiska hinder för fritidsutövande: kommunvariationer 

Sammanfattning 

 

Kapitel 5 

ARBETE OCH DELAKTIGHET   … 56 

 

Extrajobb och sommarjobb   … 57 
Unga med och utan extrajobb och sommarjobb 

Unga vuxna med och utan extrajobb och sommarjobb 

Sammanfattning 

 

Unga vuxna och sommarjobb: kommunvariationer  … 60 
Sammanfattning 

 

Unga vuxna och sommarjobb: tre jämförelser  … 62 
Sommarjobb och utbildningskapital 

Sommarjobb och inrikes och utrikes födda 

Sommarjobb och funktionsnedsättning 

Sammanfattning 

 

Unga vuxnas vägar till sommarjobb   … 66 
Vägar till sommarjobb: fyra jämförelser 

Sammanfattning 

 

Kapitel 6 

POLITIK OCH DELAKTIGHET   … 69 

 

Ungas och unga vuxnas intresse för politik,   … 70 

samhällsfrågor och globala frågor 
Sammanfattning 

 

Efterfrågad delaktighet    … 73 
Sammanfattning 

 

Möjlighet till delaktighet    … 75 
Sammanfattning 

 

Underskott på delaktighet    … 76 
Underskott på delaktighet: en jämförelse på kommunnivå 



 7 

Sammanfattning 

 

Kanaler för delaktighet    … 81 
Sammanfattning 

 

Kapitel 7 

FRÅN DELAKTIGHET SOM UNDERSKOTT   … 84 

TILL DELAKTIGHET SOM MÖJLIGHET 

 

Tillbaka till ungdomspolitiken   … 85 

 

Delaktighetens levda former   … 86 
Skolan och delaktigheten 

Fritid och delaktighet 

Arbete och delaktighet 

Politik och delaktighet 

 

Delaktighet och framträdandegap: relationen mellan  … 98 

det normativa rummets förväntningar och 

delaktighetens levda former 
Delaktigheten i skolan 

Delaktighet i fri tid 

Delaktighet i arbete 

Delaktighet i politik 

 

Att minska framträdandegapen   … 105 
Steg 1: det första delaktighetsunderskottet 

Steg 2: det andra delaktighetsunderskottet 

Steg 3: det tredje delaktighetsunderskottet 

Den femte frågan: om delaktighet som bemötande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

PRELUDIUM: UNGAS RÖSTER OM DELAKTIGHET 

 

I en av Luppenkätens öppna frågor har ett stort antal unga och unga vuxna i egenskap av 

att vara – i ungdomspolitikens mening – resurser formulerat egna upplevelser och 

erfarenheter av och förväntningar på vad denna rapport benämner just 

delaktighetsunderskott. Här följer några exempel.  

 

Jag vill påverka allt. Allt som leder till förbättringar. Skola, omsorg, miljö. Allt som har med oss att göra.  

Cissi 

 

Allt! Skolan. Vart pengarna går. Hur kommunen ser ut. Vårdsituationen. Allt man göra för att göra samhället 

bättre. Och mer jämställt.  

Carla 

 

Jag vill framförallt påverka så att skolan blir en mycket trevligare miljö att vara i. Och så att maten blir 

tillräckligt god. Så att man känner att man vill äta sig mätt varje gång. Så att vår kommun blir ett mindre 

äckligt ställe att vara på. Skolan är ingen trevlig miljö. Den är skitig, sunkig och smutsig. Det finns knappt en 

plats att sitta på.  

Fredrik 

 

Jag vill kunna påverka hur vår utbildning ser ut. Hur vi får möjligheter att lära oss. Jag vill kunna påverka det 

man satser på. Ingen verka veta hur man ska gå tillväga för att få sin åsikt hörd.  

Elliot 

 

Vi är trettioen i klassen och många har svårt för matte. Och en del lärare är mer okunniga än eleverna. 

Skärpning! Fler bra lärare till dom som har det svårt.  

Sassa 

 

Jag vill påverka arbetslösheten i kommunen. Det är många som inte fått hjälp med att söka jobb efter sina 

utbildningar.  

Nihad, 17 år 

 

Vi blev uppmanade igår i skolan att bara svälja. Allt det negativa. Det känns på ren svenska för jävligt. Det 

ska ni veta. Det handlar om vår framtid. Om att vi inte har någon motivation kvar. Men det är det ingen som 

bryr sig om. Jag funderar ärligt på att flytta.  

Nicke 
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Jag vill förbättra idrottsklubbarna i kommunen. 

Anette 

 

Tycker man borde satsa mer på kultur i den här kommunen.  

Jens 

 

Jag vill påverka hur folket tänker om livet. Och att de kan leva bättre och gladare.  

Charlotte 

 

Jag vill påverka ungdomars sätt att se på invandrare.  

Kalle 

 

Jag vill få ner alkoholen. Göra det fint på gatorna.  

Anna 

 

Det handlar om respekt för andra människor. Allt handlar inte om pengar. 

Lisa  

 

Vi måste se till att vi trivs i vår kommun. Att man känner sig trygg. Att man inte ska känna oro att något ska 

hända när man till exempel är ute och går på kvällen.  

Erik 

 

Jag vill ge ungdomarna ett ställe att vara på. Och något som passar alla. Ett stort ställe där alla i vår ålder får 

vara.  

Vanja 

 

Jag skulle kunna tänka mig att engagera mig ungdomspolitiskt och på så vis påverka.  

Hugo 

 

Jag tror inte kommunen och politikerna riktigt förstår hur vi känner. Och att vi faktiskt reagerar på detta. 

Tänk själva. Hur skulle ni reagera om ni satt i vår situation nu.  

Sasha 

 

Kan det alltså vara så att unga i större utsträckning efterfrågar delaktighet än vad vuxna 

kanske tror? Och: Vill unga och unga vuxna vad ungdomspolitiken vill?  
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1. INLEDNING 

 

Vi inleder med att introducera vår rapports bakgrund och innehåll. Därefter har vi något att 

säga om de analytiska kategorier som kommer att användas. Med det menar vi sådana 

kategorier av unga som används för att undersöka likheter och skillnader mellan, som 

exempel, olika åldrar, flickor och pojkar och kommuner. Vi ska också formulera de frågor 

som vägleder vår rapport. När vi väl redovisat svaren på våra vägledande frågor har vi 

också uppfyllt rapportens övergripande syfte. Följaktligen avslutar vi föreliggande kapitel 

med att formulera detta syfte.  

 

Bakgrund och innehåll 

 

I denna rapport sätter vi ljuset på ungas och unga vuxnas delaktighet. Vi gör det, efter vårt 

Preludium och denna inledning, i sju relaterade steg. Vi börjar med att beskriva 

delaktighetens normativa rum. Det avser hur ungas delaktighet borde se ut om vi tar 

ungdomspolitiken på fullt allvar. Med andra ord introducerar vårt andra kapitel 

ungdomspolitikens huvudsakliga innehåll. Särskilt så med avsikt på vad den säger om 

ungas och unga vuxnas delaktighet. Vi ska nämligen avluta detta bidrag med att bland 

annat relatera ungdomspolitikens normativa rum, det vill säga dess böra, med ungas och 

unga vuxnas egna upplevelser av delaktighet, det vill säga dess vara.  

 

Med unga, vilket redan framgått av vårt Förord, avses elever i årskurs 8. När inget annat 

nämns menar vi de unga som besvarade Luppenkäten hösten 2012. Bestämningen unga 

vuxna gäller alltid elever som går andra året på gymnasiet. Också de besvarade 

Luppenkäten hösten 2012. I båda fallen gäller unga och unga vuxna i de studerade 

kommunerna i Kalmar län och Eksjö kommun. De aktuella kommunerna redovisas i 

Förordet. De kommer också att framgå av de tabeller där olika utfall kommunerna emellan 

jämförs.  

 

När vi så fastställt ungdomspolitikens huvudsakliga innehåll flyttas fokus till 

delaktighetens upplevda former, såsom de kommer till uttryck i ungas och unga vuxnas 
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svar på de olika typer av frågor om delaktighet som Luppenkäten erbjuder. Det är viktigt 

att betona att dessa svar avser ungas och unga vuxnas egna upplevelser av delaktighet. 

Härvidlag tar vi fyra olika steg. Med andra ord beskriver vi utfallet för fyra olika empiriska 

teman, nämligen skola, fritid, arbete och politik. Låt oss kort introducera dessa teman och 

de undersökningsområden som definierar dem. Mer precisa bestämningar följer i 

inledningen till respektive tema.  

 

Vårt första tema rör skola och delaktighet. Det bestäms av två undersökningsområden. 

Dels ungas och unga vuxnas delaktighet i undervisning. Dels delaktighet i utformandet av 

deras skolmiljö. I detta tredje kapitel intresserar vi oss också för relationen mellan i vilken 

utsträckning unga och unga vuxna vill vara med och bestämma och hur mycket de 

upplever att de får vara med och bestämma. Relationen mellan hur mycket de vill och hur 

mycket de får vara med och bestämma när det gäller undervisning och lärande och 

skolmiljö är förstås av stor betydelse för börat i ungdomspolitikens normativa rum.  

 

Med vårt andra tema flyttas fokus från skola till fritid. Följaktligen rör det fjärde kapitlet 

fritid och delaktighet. Här står ungas och unga vuxnas upplevelser av två 

undersökningsområden i fokus. Dels upplevelsen av fritidsutbudet. Dels upplevelsen av 

graden av fritidsbalans. Med andra ord blir delaktighet i fritid en fråga om ungas och unga 

vuxnas upplevelse av den egna kommunens utbud av möjligheter till fritid och balans 

mellan egna fritidsaktiviteter och tillgänglig fri tid i den egna vardagen. Även här 

intresserar vi oss för relationen mellan temats två undersökningsområden, det vill säga 

fritidsutbud och fritidsbalans. Kan det vara så att ökad möjlighet till delaktighet i ett 

omfattande och inkluderande fritidsutbud gör det möjligt för fler unga och unga vuxna att 

hitta fritidsbalans? Därtill undersöker vi i vilken utsträckning ekonomi kan utgöra hinder 

för delaktighet under fritiden. I vårt andra tema om delaktighetens levda former blir alltså 

denna förståelse av fritid ett test på ungdomspolitikens starka förväntningar på ungas rätt 

till delaktighet.  

 

Det tredje temat gäller arbete och delaktighet. I vårt fjärde kapitel blir delaktighet en fråga 

om huruvida unga och unga vuxna har haft extrajobb och sommarjobb, det vill säga om de 

har erfarenheter av att vara del av arbetsmarknaden. Till temat hör även beskrivningar av 
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hur unga vuxnas väg till sommarjobb ser ut. Vad betyder sådant som personliga nätverk, 

den egna kommunen, Arbetsförmedlingen och egna sökaktiviteter för att få just 

sommarjobb? Vi ska därtill intressera oss för i vilken utsträckning olika analytiska 

kategorier av unga vuxna – med avseende på kön, utbildningskapital, födelseland och 

funktionshinder – har erfarenheter av att ha haft, sökt men inte fått eller inte alls sökt 

sommarjobb. Här blir alltså ungdomspolitikens fråga om delaktighet en fråga om i vilken 

utsträckning unga och unga vuxna får plats på arbetsmarknaden med extrajobb och 

sommarjobb. Den blir också en fråga om vilka unga vuxna som haft, sökt med inte fått 

eller inte alls sökt sommarjobb.  

 

I det fjärde och avslutande temat om delaktighetens levda former intresserar vi oss för 

delaktighet och politik. Temat bestäms av fem undersökningsområden. Vi börjar med 

ungas och unga vuxnas intresse för politik, samhällsfrågor och globala frågor. Därefter 

fokuserar vi i vilken utsträckning unga och unga vuxna efterfrågar delaktighet i termer av 

att vilja vara med och påverka utvecklingen i den kommun där de bor och lever sina liv. 

Det tredje undersökningsområdet gäller hur unga och unga vuxna upplever möjligheter till 

delaktighet. Kan de föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i hemkommunen? I det 

fjärde området intresserar vi oss för relationen mellan efterfrågan på delaktighet och 

upplevda möjligheter till delaktighet. Vi avslutar med att redovisa ungas val av kanaler för 

delaktighet. Till vem eller vart vänder de sig om de vill påverka den egna kommunen? 

Informerade av ungdomspolitikens normativa rum är förstås förhoppningen att unga och 

unga vuxna i stor utsträckning både vill och upplever möjligheter att vara med och påverka 

utvecklingen i den egna kommunen. Med detta sjätte kapitel avslutas redovisningen av 

delaktighetens levda former bland unga och unga vuxna i Kalmar län och Eksjö kommun. 

 

Därefter kvarstår endast ett sjunde och avslutande kapitel i vilket vi jämför innehållet i 

ungdomspolitikens normativa rum och ungas upplevelser av delaktighetens levda former. 

Vi ska också i mer konkluderande form redovisa vad vi lärt oss med avseende på framtida 

arbete med att komma längre i förverkligandet av ungdomspolitikens förväntningar på 

ungas och unga vuxnas delaktighet. Vi återkommer till detta avslutande kapitel när vi 

formulerar rapportens vägledande frågor och övergripande syfte.  
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Analytiska kategorier 

 

I de fyra kapitel som tillsammans utgör delaktighetens levda former beskrivs inte endast 

utfallet för unga och unga vuxna. Vi tar också hänsyn till kön och kommunvariationer. Vi 

kommer alltså att beskriva ungas och unga vuxnas delaktighet i termer av likheter och 

skillnader mellan flickor och pojkar och de kommuner som ingår i studien. Även utfallet 

för kön i de olika kommunerna kommer att redovisas. Till och från görs därtill 

longitudinella jämförelser, det vill säga vi jämför unga som besvarade Luppenkäten 2009 

och unga vuxna som besvarade enkäten 2012. Dessa både kategorier utgör samma 

ålderskohort, det vill säga, de unga som gick i årskurs 8 2009 är de unga vuxna som går 

andra året på gymnasiet 2012. Den longitudinella jämförelsen gör att vi kan beskriva 

förändringar över tid. Ökar eller minskar delaktigheten, kan vi fråga oss, när unga blir unga 

vuxna? När det gäller temat arbete och delaktighet gör vi, vilket redan nämnts, även 

jämförelser mellan unga vuxna med olika utbildningsbakgrund, unga vuxna som är födda i 

Sverige och unga vuxna som är födda utom Europa och unga vuxna med och utan 

funktionsnedsättning. Vi kan därmed beskriva om det finns variationer i delaktigheten på 

arbetsmarknaden som gör att vissa kategorier av unga vuxna är mer delaktiga, i betydelsen 

del av en arbetsmarknad, än andra. Något som ungdomspolitikens normativa rum skulle 

underkänna. Vi sätter således följande analytiska kategorier i arbete… 

 

 ålder: vi jämför unga (elever i årkurs 8) och unga vuxna (elever på andra året i gymnasiet) 

 kön: vi jämför flickor och pojkar 

 kommun: vi jämför kommuner 

 unga 2009 och unga vuxna 2012: vi jämför longitudinellt 

 utbildningskapital: vi jämför unga vuxna vars föräldrar har olika utbildningsbakgrunder 

 födelseland: vi jämför unga vuxnas som är inrikes och utrikes (utom Europa) 

 funktionsnedsättning: vi jämför unga vuxna med och utan funktionsnedsättning 

 

Avsikten är förstås att undersöka variationer med avseende på graden av delaktighet. Det 

bör också sägas att de analytiska kategorier som i störst utsträckning används är ålder och 

kön.  
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Vägledande frågor och övergripande syfte 

 

Vår rapport om ungas och unga vuxnas delaktighet vägleds av fyra förbundna frågor. Den 

första avser den ungdomspolitik som så starkt betonar ungas och unga vuxnas rätt till 

delaktighet. Vår rapport om delaktighet tar därmed sin utgångspunkt i vad 

ungdomspolitiken eftersträvar. Vi kallar, som läsaren redan vet, detta för delaktighetens 

normativa rum. Detta är detta rum som pekar ut hur ungas och unga vuxnas delaktighet 

bör se ut. Vad har ungdomspolitiken, så lyder alltså vår första fråga, att säga om ungas och 

unga vuxnas delaktighet i samhället? Denna fråga får, som sagt, sitt svar i rapportens andra 

kapitel. 

 

Den andra vägledande frågan gäller i vilken utsträckning unga och unga vuxna upplever 

delaktighet inom olika för dem betydelsefulla livsvillkor, nämligen skola, fritid, arbete och 

politik. Det är detta vi ovan benämnde delaktighetens levda former. Här gäller vårt 

kunskapsintresse inte vad ungdomspolitiken vill utan hur unga och unga vuxna upplever 

dessa olika delaktighetsformer. Hit hör också spänningsfältet mellan vad unga och unga 

vuxna vill respektive får vara delaktiga i. Hur upplever unga och unga vuxna själva, så 

lyder vår andra fråga, den delaktighet de vill ha och får tillgång till vad gäller skola, fritid, 

arbete och politik? Frågan får sitt svar i kapitel 3, 4, 5 och 6.  

 

Med vår tredje vägledande fråga har vi nått fram till rapportens avslutande kapitel. Här 

jämför vi det normativa rummets förväntningar på ungas och ungas vuxnas delaktighet, det 

vill säga ungdomspolitikens innehåll, med delaktighetens levda former, det vill säga ungas 

och ungas vuxnas upplevelse av delaktighet. Kan delaktighetens levda former, så lyder vår 

tredje fråga, anses leva upp till det normativa rummets förväntningar? Denna fråga får sitt 

mer övergripande svar i det avslutande kapitel 7.  

 

Också den fjärde vägledande frågan får sitt svar i det avslutande sjunde kapitlet. Den lyder: 

Vad har vi lärt oss om delaktighetens levda former som kan bidra till att bättre uppfylla 

ungdomspolitikens mål? Dessa svar kallar vi en pragmatik för delaktighet. En sådan 

pragmatik bygger i hög grad på att ta vara på de teman och undersökningsområden där 

unga och unga vuxna i överensstämmelse ungdomspolitikens mål i hög grad efterfrågar 
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men inte erhåller delaktighet. Med andra ord: där unga och unga vuxna enligt 

ungdomspolitiken ska ha delaktighet och själva vill ha men inte får delaktighet. Rapportens 

huvudpoäng är således enkel. Det mest legitima och effektiva sättet att fördjupa ungas 

delaktighet är att förverkliga ungdomspolitiken med avseende på delaktighet inom de 

områden där unga inte har men ska och vill ha delaktighet. Vi kommer därtill att avsluta 

rapportens med att redovisa konkreta råd om delaktighet som bemötande. För delaktighet 

är oundvikligen också en fråga om hur ansvariga vuxna ansikte mot ansikte möter unga 

och unga vuxna.  

 

Med bakgrund av våra fyra vägledande frågor kan vi avsluta med att formulera rapportens 

övergripande syfte: att med utgångspunkt i relationen mellan ungdomspolitikens mål och 

delaktighetens levda former bland unga och unga vuxna söka svar på hur 

ungdomspolitikens måluppfyllelse på goda grunder kan förstärkas.  

 

Vi kan nu påbörja arbetet med att uppfylla detta syfte. Vi gör det genom att besvara vår 

första fråga om det normativa rummet förväntningar på hur ungas och unga vuxnas 

delaktighet bör se ut.  
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2. DET NORMATIVA RUMMET: UNGDOMSPOLITIK OCH 

DELAKTIGHET 

 

Vad har ungdomspolitiken att säga om ungas och unga vuxnas delaktighet i samhället? Så 

lyder alltså den fråga som nu ska få sitt svar. Det är, som läsaren vet, innehållet i detta 

normativa rum vi ska jämföra med delaktighetens levda former. I detta andra kapitel ska vi 

därför redovisa ungdomspolitikens mål och syfte, utgångspunkter och perspektiv. Till sist 

sammanfattar vi detta i termer av en ungdomspolitik för hållbar utveckling. Det är denna 

sammanfattning som utgör det vi kallar det normativa rummet.    

 

Ungdomspolitikens mål och syfte 

 

I Regeringens strategi för ungdomspolitiken (2009) redovisas den politik som avser alla 

unga och unga vuxna mellan 13 och 25 år. Denna ungdomspolitik har två övergripande 

mål. För det första ska alla ungdomar ha verklig tillgång till välfärd. För det andra ska alla 

ungdomar ha verklig tillgång till inflytande. Vi finner alltså att delaktighet – i betydelsen 

att ha tillgång till inflytande – är ett av de två ben på vilken ungdomspolitiken vilar.  

 

Ungdomspolitikens mål kopplas till ett syfte, nämligen att ungdomar ska ges samma 

möjlighet till välfärd och inflytande som andra människor i samhället. Vi finner därmed att 

unga och unga vuxna härvidlag, som resurser med inflytande, inte skiljer sig från vuxna.  

 

Utgångspunkter 

 

Målen och syftet vilar i sin tur på ett antal utgångspunkter. En utgångspunkt är att 

ungdomar som grupp, även om de också är individer, på en rad områden har gemensamma 

behov. Hit hör, som exempel, tillgång till god utbildning, meningsfull fritid och 

möjligheter att få arbete och bostad. En annan utgångspunkt är att alla ungdomar ska ges 

bästa förutsättningar till goda villkor, utveckling och aktivt deltagande i samhället. Just 

därför ska ungdomar ha tillgång till verklig välfärd och verkligt inflytande. En tredje 

utgångspunkt är att ungdomspolitiken ska bidra till att möjliggöra ungdomars egna planer 
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och ambitioner. Den ska därför stödja deras självständighet och oberoende. En fjärde 

utgångspunkt är att detta arbete måste bedrivas internationellt, nationellt och lokalt. 

Härvidlag kommer Luppen åtminstone delvis till pass. Vi ska, som läsaren vet, intressera 

oss för ungas och unga vuxnas delaktighet med avseende på just skola, fritid, arbete och 

politik, det vill säga några av ungdomspolitikens kärnområde. Både när det gäller rätten 

till välfärd och delaktighet.  

 

Fyra perspektiv 

 

Ungdomspolitiken vägleds dessutom av fyra perspektiv. Dessa ligger till grund för hur 

offentlig verksamhet för ungdomar ska utformas. Eftersom ungdomars villkor påverkas av 

beslut inom alla samhällsområden är ungdomspolitiken, för det första, 

sektorsövergripande. Det är därför viktigt att synliggöra, heter det, relationen mellan 

ungdomars hälsa, arbete, utbildning och delaktighet. I all politik ska det finnas ett 

ungdomsperspektiv. Detta kräver i sin tur en kunskapsbaserad ungdomspolitik och 

samverkan mellan olika aktörer. Samtidigt som ungdomar har mycket som är gemensamt 

måste ungdomspolitiken, för det andra, bejaka mångfald och eftersträva lika rättigheter och 

möjligheter för alla unga oavsett bakgrund. Det tredje perspektivet avser ungdomars 

kunskaper och erfarenheter som en resurs i samhällsutvecklingen. Deras upplevelser och 

uppfattningar synliggör levnadsvillkor och utgör utgångspunkter för framtida 

investeringar. ”Det är av stor vikt”, poängterar regeringen i sin strategi för 

ungdomspolitiken, ”att dessa kunskaper tas till vara”. Detta gäller i offentliga, ideella och 

kommersiella verksamheter. ”Genom att främja ungas delaktighet i demokratin skapas 

också, skriver regeringen, ”en större samhörighet i samhället”. Det fjärde perspektivet 

betonar ungdomars rättigheter. Ungdomar ”har rätt till goda levnadsvillkor på samma sätt 

som övriga befolkningen”. Detta innebär att mänskliga rättigheter ska skyddas och främjas. 

Det innebär också att ungdomar ska ”ges möjligheter till social och ekonomisk trygghet, 

god hälsa och utveckling”. De ska därtill respekteras och vara delaktiga i beslut som rör 

dem. Ungdomar ska, så heter det också, ”beredas inflytande och delaktighet på egna 

villkor och efter egen förmåga”. Följaktligen finner vi att även ungdomspolitikens 

perspektiv vägleder vår rapports innehåll. Vi ska, som sagt, i huvudsak undersöka i vilken 
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utsträckning unga när det gäller skola, fritid, arbete och politik upplever att de är en 

resurs i utvecklingen av sig själva och det egna samhället.  

 

I Regeringens strategi för ungdomspolitiken följs beskrivningen av de fyra perspektiven av 

ytterligare ett avsnitt som starkt betonar arbetet med att motverka och förebygga 

utanförskap. Utanförskap beskrivs som ”frånvaro av egenmakt”. Ambitionen är att ”inga 

barn eller ungdomar ska behöva växa upp i utanförskap”. Det betyder förstås att unga och 

unga vuxna kan befinna sig i och uppleva utanförskap i termer av frånvaro av delaktighet: 

att inte tas i anspråk och att inte kunna vara med.  

 

En ungdomspolitik för hållbar utveckling 

 

En ungdomspolitik för hållbar utveckling ger oss följande normativa vägledning för vår 

beskrivning och analys av ungas och unga vuxnas delaktighet i de elva studerade 

kommunerna.  

 

1. I centrum för ungdomspolitiken står krav på goda levnadsvillkor och ungas och unga vuxnas 

delaktighet.  

 

2. Möjliggörande villkor och inflytande gäller alla unga och unga vuxna oavsett bakgrund och tidigare 

erfarenheter och alla delar av samhälleligt liv, det vill säga alla de sammanhang där de unga har att 

leva sina liv och som informeras av ungdomspolitiken. 

 

3. Villkor och delaktighet representerar i hög grad ungas och unga vuxnas möjligheter att på en och 

samma gång vara en del samhället – känna tillhörighet och trygghet – och att utveckla egna 

förhoppningar, planer och ambitioner.  

 

4. Lika rättigheter i villkor och delaktighet ska i dessa avseenden gå hand i hand med mångfald och 

integration.  

 

5. Ungas och unga vuxnas upplevelser, erfarenheter och uppfattningar ska i alla dessa sammanhang 

ses som resurser. De ska inte bara ges goda villkor, de ska också lyssnas på och tas i anspråk. 

Utanförskap är ungdomspolitikens motsats! 
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6. Kännedom om ungas och unga vuxnas villkor och grad av delaktighet i samhället kräver en 

kunskapsbaserad ungdomspolitik. En sådan politik vilar på att vi vet hur de upplever att de har det. 

En sådan kunskap ska ligga till grund för att förbättra ungas och unga vuxnas villkor och 

möjligheter att bli delaktiga och tas i anspråk som resurser.  

 

En så formulerad ungdomspolitik för hållbar utveckling är vad vi kallar det normativa 

rummet. Det är innehållet i detta rum, främst ungdomspolitikens krav på ungas och unga 

vuxnas delaktighet, som står i centrum för denna rapport. En avgörande fråga, vilket 

läsaren redan vet, är om just ungas och unga vuxnas delaktighet – som levd och upplevd 

vara-form – svarar mot de politiska förväntningarna, eller rent av kraven, i 

ungdomspolitikens böra-form.  

 

Låt oss därför påbörja vår empiriska redovisning av ungas och unga vuxnas upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar av delaktighet. Vi börjar med skolan. Därefter följer i tur 

och ordning fritid, arbete och politik. Först när detta är gjort kan vi återkomma till frågan 

om relationen mellan ungdomspolitikens efterfrågade böra-form och ungas och unga 

vuxnas upplevda vara-form. I denna relation mellan delaktighetens böra och vara kan vi 

söka svaret på frågan om hur delaktighet kan förstås som möjlighet. Också när det råder 

underskott på en sådan delaktighet.  

 

Låt oss så beskriva hur det ser ut med ungas och unga vuxnas efterfrågade och erhållna 

delaktighet i skolan. Vi har alltså nått fram till det första av fyra kapitel, eller teman, som 

ska beskriva delaktighetens levda former bland unga och unga vuxna i de studerade 

kommunerna i Kalmar län och Eksjö kommun.  
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3. SKOLA OCH DELAKTIGHET 

 

Vårt första tema gäller alltså delaktighet i skolan. Två undersökningsområden sätts i fokus. 

Det första gäller undervisning och lärande. Det andra skolmiljön. Vad som mer specifikt 

avses med respektive område klargörs i de redovisningar som följer. Låt oss dock först 

säga något om själva grundidén.  

 

I båda fallen svarar både unga (elever i årskurs 8) och unga vuxna (elever i gymnasiets 

andra årskurs) om de vill respektive får vara med och bestämma. Det första benämner vi 

efterfrågad delaktighet. Här avses unga respektive unga vuxna som svarat att de ”väldigt 

mycket” eller ”ganska mycket” vill vara med och bestämma. Det andra kallar vi erhållen 

delaktighet, vilket gäller unga respektive unga vuxna som svarat att de får vara med och 

bestämma ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”.  

 

Vi ska också intressera oss för relationen mellan efterfrågad och erhållen delaktighet. Om 

det visar sig att unga respektive unga vuxna får (erhåller) mer delaktighet än vad de vill ha 

(efterfrågar) kommer vi att tala om överskott i delaktighet. Följaktligen använder vi 

bestämningen underskott i delaktighet om unga respektive unga vuxna får (erhåller) 

mindre delaktighet än vad de vill ha (efterfrågar).  

 

Dags, alltså, att påbörja redovisningen av vårt första undersökningsområde, nämligen det 

om undervisning och lärande. Precis som i fallet med skolmiljö, som följer, börjar vi med 

att beskriva efterfrågad och erhållen delaktighet. Därefter intresserar vi oss för relationen 

mellan just efterfrågad och erhållen delaktighet. Vi tar först de unga. Sedan unga vuxna. 

Därefter följer några jämförelser mellan unga och unga vuxna. Vi avslutar med att göra 

några jämförelser mellan de kommuner som ingår i Luppundersökningen 2012. 

Redovisningen av respektive undersökningsområden avslutas med en sammanfattning. Det 

är detta utfall som ligger till grund för vårt avslutande kapitel där vi jämför 

ungdomspolitikens normativa rum och delaktighetens levda former bland unga och unga 

vuxna. Utfallet ligger också till grund för vår pragmatik för en större måluppfyllelse av 

ungdomspolitiken.  
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Undervisning och lärande 

 

Ungas och unga vuxnas efterfrågade och erhållna delaktighet med avseende på 

undervisning och lärande definieras av och undersöks med sex indikatorer.  

 

 Skoldagens organisering: hur schemat ska se ut 

 Kunskapsinnehåll: vad de får lära sig 

 Läromedel: vilka böcker de ska ha 

 Arbetsformer: hur de ska arbeta 

 Hemuppgifter: frågor som rör läxor 

 Examinationsformer: frågor som rör bedömningar av kunskap och annat med relevans för 

betygssättning 

 

I de följande två delavsnitten redovisar vi det empiriska utfall som möjliggör beskrivningar 

av just efterfrågad och erhållen delaktighet samt relationen dem emellan. Vi börjar med att 

beskriva i vilken utsträckning unga vill och får vara med och bestämma. Som utlovat 

jämförs också efterfrågad och erhållen delaktighet i termer av överskott eller underskott på 

delaktighet.  

 

Unga och efterfrågad delaktighet 

 

Av tabell 1 framgår att nästan åtta av tio (79 procent) unga vill vara med och bestämma val 

av arbetsformer. Drygt tre av fyra (76 procent) efterfrågar delaktighet med avseende på 

hemuppgifter. Knappt tre av fyra (74 procent) har samma uppfattning om 

examinationsformer. Därtill svarar drygt sju av tio att de vill vara delaktiga vad gäller 

kunskapsinnehåll (72 procent) och skoldagens organisering (72 procent). Ungas vilja att 

vara med och bestämma över val av läromedel är dock betydligt lägre. Här vill drygt 

hälften (56 procent) av de unga vara delaktiga. Vi finner alltså att unga i mycket hög grad 

efterfrågar delaktighet i frågor som rör undervisning och lärande. Att så är fallet gäller 

särskilt arbetsformer, hemuppgifter, examinationer, kunskapsinnehåll och skoldagens 

organisering.  
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Tabell 1. Ungas efterfrågade och erhållna delaktighet med avseende på sex indikatorer för undervisning och 

lärande samt underskott och överskott i delaktighet. I procent. 

 

 Efterfrågad Erhållen Underskott på Överskott på Vill inte vara 

 delaktighet delaktighet delaktighet delaktighet delaktiga 

 

Arbetsformer 79 44 35 ---  6 

Hemuppgifter 76 27 49 --- 8 

Examinationer 74 28 46 --- 8 

Kunskapsinnehåll   72 33 39 --- 6 

Skoldagens  72 19 53 --- 10 

organisering 

Läromedel 56 44 12 --- 14 

 

Bilden av ungas starka efterfrågan på delaktighet i undervisning och lärande stärks av 

utfallet i den aktuella tabellens högra kolumn. Procentandelarna för unga som inte vill vara 

delaktiga är genomgående mycket låga. Endast 6 procent efterfrågar inte alls delaktighet 

med avseende på kunskapsinnehåll och arbetsformer. Åtta procent har samma uppfattning 

om hemuppgifter och examinationer. Var tionde vill inte vara med och bestämma om 

skoldagens organisering (10 procent). Den största andelen unga som inte alls vill vara 

delaktiga finner vi när det gäller val av läromedel (14 procent). Den genomgående 

tendensen är därmed mycket tydlig. Unga som inte alls efterfrågar delaktighet i frågor som 

rör undervisning och lärande utgör högst påtagliga minoritetsandelar. Vi finner därmed att 

unga i mycket låg grad helt och hållet saknar vilja till delaktighet i frågor som rör 

undervisning och lärande. Att så är fallet är särskilt påtagligt för arbetsformer, läxor, 

examinationer och kunskapsinnehåll. Men inte heller avvisandet av delaktighet i 

skoldagens organisering och val av läromedel är särskild stor. 

 

Unga och relationen mellan efterfrågad och erhållen delaktighet 

 

Av tabell 1 framgår även att ungas efterfrågade delaktighet är större än erhållen 

delaktighet. Tendensen, om än i olika grad, gäller för samtliga de sex indikatorer som 

definierar temat undervisning och lärande. Störst är skillnaden mellan efterfrågad och 

erhållen delaktighet när det gäller skoldagens organisering (53 procent), hemuppgifter (49 
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procent) och examinationer (46 procent). Därefter följer kunskapsinnehåll (39 procent) och 

arbetsformer (35 procent). Minst skillnad mellan den delaktighet unga vill ha och får finner 

vi för läromedel (12 procent). Läromedel är, som vi redan påpekat, den aspekten av 

undervisning och lärande med minst efterfrågan på delaktighet. Följaktligen finner vi att 

unga med avseende på undervisning och lärande erhåller betydligt mindre delaktighet än 

de efterfrågar. Med andra ord råder ett förhållandevis stort underskott i delaktighet. Störst 

är underskotten vad gäller skoldagens organisering, hemuppgifter och examinationer. Men 

underskotten för kunskapsinnehåll och arbetsformer är också relativt stort. Val av 

läromedel, däremot, uppvisar ett mycket litet underskott. Så till de unga vuxnas 

efterfrågade och erhållna delaktighet. 

 

Unga vuxna och efterfrågad delaktighet 

 

Tabell 2 visar att drygt åtta av tio unga vuxna vill vara med och bestämma arbetsformer 

(85 procent) och kunskapsinnehåll (81 procent). Åtta av tio efterfrågar delaktighet i 

skoldagens organisering (80 procent) och examinationer (80 procent). Andel som vill vara 

med och bestämma hemuppgifter är i stort densamma (79 procent). Endast läromedel 

uppvisar en påtagligt lägre nivå (59 procent). Vi finner alltså att också unga vuxna i mycket 

hög grad efterfrågar delaktighet i frågor som rör undervisning och lärande. Särskilt 

påtaglig är efterfrågan när det gäller arbetsformer, kunskapsinnehåll, skoldagens 

organisering, examinationer och hemuppgifter. Precis som i fallet med unga är det endast 

läromedel som uppvisar en påtagligt lägre andelsnivå.  

 

Precis som i fallet med unga är andelarna unga vuxna som inte vill vara med och 

bestämma undervisning och lärande genomgående mycket låga. Fyra procent vill inte vara 

med och bestämma om arbetsformer. Också andelarna för kunskapsinnehåll (5 procent), 

skoldagens organisering (6 procent), examinationer (6 procent) och hemuppgifter (7 

procent) är mycket låga. Därtill saknar 12 procent av unga vuxna vilja till delaktighet när 

det gäller läromedel. Vi finner därmed att också unga vuxna i mycket låg grad saknar vilja 

till delaktighet i frågor som rör undervisning och lärande. Att så är fallet gäller särskilt 

arbetsformer, kunskapsinnehåll, skoldagens organisering, examinationer och hemuppgifter. 

Men oviljan att vara med och bestämma över läromedel är också låg.  
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Tabell 2. Unga vuxnas efterfrågade och erhållna delaktighet med avseende på sex indikatorer för 

undervisning och lärande samt underskott och överskott i delaktighet. I procent. 

 

 Efterfrågad Erhållen Underskott i Överskott i Vill inte vara 

 delaktighet delaktighet delaktighet delaktighet delaktiga 

 

Arbetsformer 85 56 29 ---     4 

Kunskapsinnehåll   81 40 41 --- 5  

Skoldagens  80 23 57 --- 6  

organisering 

Examinationer 80 43 37 --- 6 

Hemuppgifter 79 37 42 --- 7 

Läromedel 59 22 37 ---         12  

 

 

Unga vuxna och relationen mellan efterfrågad och erhållen delaktighet 

 

Precis som unga uppvisar även unga vuxna en hög grad av underskott på delaktighet. Av 

tabell 2 framgår att skoldagens organisering har störst underskott (57 procent). Därefter 

följer examinationer (42 procent), kunskapsinnehåll (41 procent), examinationer (37 

procent) och läromedel (37 procent). Minst underskott finner vi för arbetsformer (29 

procent), vilken är den indikator som unga vuxna i störst utsträckning både efterfrågar (85 

procent) och erhåller delaktighet i (56 procent). Följaktligen finner vi att också unga vuxna 

ger uttryck för ett påtagligt underskott i delaktighet när det gäller undervisning och 

lärande. Störst underskott finner vi för skoldagens organisering. Lägst underskott uppvisar 

arbetsformer.  

 

Ungas och unga vuxnas delaktighet – tre jämförelser 

 

En jämförelse mellan andelarna unga (tabell 1) och andelarna unga vuxna (tabell 2) visar 

att de senare i något högre grad än de förra efterfrågar delaktighet. Att så är fallet gäller för 

samtliga indikatorer. Men skillnaderna är inte särskilt stora. Vi finner därför att både unga 

och unga vuxna tonåringar i mycket hög grad vill vara med och bestämma om frågor som 

rör undervisning och lärande. I stort gäller det med eftertryck samtliga indikatorer utom 
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val av läromedel. Dock anger drygt hälften av både unga och unga vuxna att de efterfrågar 

delaktighet vad gäller just läromedel.  

 

Hur ser det då ut om vi jämför unga och unga vuxna med avseende på erhållen 

delaktighet? För fem av de sex indikatorerna finner vi att unga vuxna upplever en högre 

grad av delaktighet än unga. Det gäller arbetsformer, examinationer, kunskapsinnehåll, 

hemuppgifter och skoldagens organisering. Störst skillnader finner vi för examinationer 

(en skillnad på 15 procentenheter) och arbetsformer (en skillnad på 12 procentenheter). För 

hemuppgifter, kunskapsinnehåll och skoldagens organisering varierar skillnaderna i 

procentandelar från 0 till 4 procent. För läromedel är dock tendensen det omvända. Här 

upplever drygt fyra av tio unga (44 procent) att de får vara med att bestämma. 

Motsvarande andel för unga vuxna är här 22 procent. Vi finner därmed att unga vuxna, 

med ett undantag (läromedel), i något högre grad upplever erhållen delaktighet än unga. 

Med andra ord är upplevelsen av den erhållna delaktigheten något större på gymnasiet än 

på högstadiet.  

 

En jämförelse mellan ungas och unga vuxnas underskott i delaktighet visar på såväl 

likheter som skillnader. När det gäller arbetsformer är underskottet något större bland unga 

(35 procent) än bland unga vuxna (29 procent). För läromedel gäller det omvända. Här är 

underskottet betydligt större bland unga vuxna (37 procent) än bland unga (12 procent). 

För resterande indikatorer är skillnaderna genomgående små. Följaktligen finner vi också 

att både unga och ung vuxna uppvisar påtagliga underskott i delaktighet med avseende på 

just frågor som rör undervisning och lärande. Den enda påtagliga avvikelsen är som sagt 

val av läromedel. Här är underskottet betydligt större bland unga vuxna än vuxna.  

 

Efterfrågad och erhållen delaktighet: en longitudinell jämförelse 

 

Ytterligare en jämförelse – en longitudinell sådan – är möjlig. Den möjliggörs om vi 

jämför svaren från de unga som besvarade Luppenkäten 2009 med de unga vuxna som 

gjorde detsamma 2012. Eftersom de unga som gick i årskurs 8 2009 är de unga vuxna som 

går andra året på gymnasiet 2012 utgör de samma årskohort av unga. Svaret är att utfallet i 

stort är det samma. Just därför väljer vi att inte trötta läsaren med ännu en tabell med ett 
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mycket likartat utfall. Vi finner alltså att de unga 2009 i stort sätt ger samma svar med 

avseende på efterfrågad och erhållen delaktighet som de gör när de är unga vuxna 2012. 

Följaktligen visar den longitudinella jämförelsen att hög efterfrågan på delaktighet och 

relativt stora underskott på delaktighet är beständiga.  

 

Underskott i delaktighet: en jämförelse på kommunnivå 

 

För att beskrivningen av efterfrågad och erhållen delaktighet på kommunnivå inte ska ta 

för stort utrymme avgränsar vi oss till medelvärden för underskott på delaktighet. Vi 

avgränsar också beskrivningen till unga som besvarade Luppenkäten 2012. Vi har helt 

enkelt summerat värdena för skoldagens organisering (53 procent), hemuppgifter (49 

procent), examinationer (46 procent), kunskapsinnehåll (39 procent), arbetsformer (35 

procent) och läromedel (12 procent) och delat dem med 6. Vi finner då att medelvärdet för 

underskott i delaktighet på regionnivå för unga är 39 procent. 

 

I tabell 3 redovisar vi underskott i delaktighet för de tolv kommuner som ingår i 2012 års 

Luppstudie. Vi gör det för både unga som sammanhållen kategori och med avseende på 

kön. Som framgår av den aktuella tabellen finner vi såväl påtagliga likheter som skillnader 

mellan kommunerna. Detsamma gäller jämförelser mellan flickor och pojkar. Både mellan 

och inom kommunerna.  

 

Av tabell 3 framgår att alla studerade kommuner har, om än varierande, underskott på 

delaktighet med avseende på undervisning och lärande. I samtliga kommuner vill 

följaktligen de unga vara med och bestämma om undervisning och lärande i större 

utsträckning än de upplever att de får. Att så är fallet gäller flickor och pojkar. Vi finner 

således att efterfrågad delaktighet är betydligt mer omfattande än erhållen delaktighet i 

samtliga studerade kommuner.  
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Tabell 3. Underskott i delaktighet bland unga och bland unga flickor och unga pojkar i de kommuner som 

deltog i Luppundersökningen 2012. Medelvärden. I procent.  

  

 Underskott i delaktighet: Undervisning och lärande  

 Unga tonåringar Flickor Pojkar 

Kommuner 

Vimmerby 52 49 55 

Emmaboda 52 54 50 

Eksjö 50 56 44 

Oskarshamn 46 57 35 

Högsby 42 52 30 

Torsås 42 43 42 

Nybro 41 47 36 

Västervik 39 45 31 

Mörbylånga 38 39 38 

Hultsfred 38 43 31  

Borgholm 34 32 35 

 

Av tabell 3 framgår även att det finns påtagliga variationer kommunerna emellan. Störst 

underskott på delaktighet finner vi i Vimmerby (52 procent), Emmaboda (52 procent) och 

Eksjö (50 procent). Minst underskott finns i Borgholm (34 procent), Hultsfred (38 

procent), Mörbylånga (38 procent) och Västervik (39 procent). Mellanpositioner intas av 

Oskarshamn (46 procent), Högsby (42 procent), Torsås (42 procent) och Nybro (41 

procent). Vi finner alltså påtagliga variationer i underskott i delaktighet de studerade 

kommunerna emellan.  

 

I nio av elva kommuner är underskottet större bland flickor än bland pojkar. 

Könsskillnaderna kan dock, precis som i fallet med undervisning och lärande variera högst 

påtagligt, vilket vi snart ska återkomma till. Vi finner dock att det är betydligt vanligare att 

flickor har ett större underskott på delaktighet än pojkar. Att så är fallet gäller merparten 

av de studerade kommunerna.  

 

Låt oss därtill intressera oss för vilka kommuner som uppvisar de största respektive minsta 

andelarna i underskott i delaktighet. Vi gör det genom att fokusera just andelar för flickor 

och pojkar. Störst underskott gäller flickor i Oskarshamn (57 procent), Eksjö (56 procent), 
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Emmaboda (54 procent) och Högsby (52 procent). Motsatsen, det vill säga minst andelar 

underskott i delaktighet, finner vi bland pojkar i Högsby (30 procent), pojkar i Västervik 

(31 procent), pojkar i Hultsfred (31 procent) och flickor i Borgholm (32 procent). Vi finner 

därför att de största underskotten på delaktighet gäller flickor. 

 

Ytterligare ett viktigt resultat är att vissa kommuner är påtagligt könspolariserade. Med det 

menar vi kommuner där skillnaderna mellan pojkar och flickor är påtagliga. Att så är fallet 

gäller särskilt Oskarshamn (22 procentandelar) och Högsby (22 procentenheter). Men det 

finns också kommuner med nästan ingen könspolarisering alls. Hit hör Mörbylånga (1 

procentenhet), Torsås (1 procentenhet), Borgholm (3 procentenheter) och Emmaboda (4 

procent). Följaktligen finner vi att förekomsten av könspolarisering varierar påtagligt 

kommunerna emellan.  

 

Sammanfattning 

 

Våra resultat om ungas och ungas vuxnas delaktighet när det gäller undervisning och 

lärande visar… 

 

 att unga och unga vuxna i mycket hög grad efterfrågar delaktighet 

 att unga och unga vuxna i mycket låg grad helt och håller tar avstånd från delaktighet 

 att det bland unga och unga vuxna råder ett påtagligt underskott i delaktighet 

 att unga vuxna i något högre grad upplever erhållen delaktighet än unga 

 att unga och unga vuxna ger uttryck för ett påtagligt underskott i delaktighet 

 att ungas och unga vuxnas höga efterfrågan på delaktighet och relativt stora underskott på 

delaktighet är beständigt över tid (2009-2012) 

 att ungas efterfrågan på delaktighet är betydligt mer omfattande än erhållen delaktighet i samtliga 

studerade kommuner 

 att ungas underskott i delaktighet kan variera påtagligt mellan de studerade kommunerna 

 att det är betydligt vanligare att flickors underskott på delaktighet är större än pojkars underskott på 

delaktighet i de studerade kommunerna 

 att några kommuner uppvisar en påtaglig könspolarisering, det vill säga stora andelsskillnader i 

delaktighetsunderskott mellan unga flickor och unga pojkar 
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Därtill vill vi särskilt betona att delaktighet, både när det gäller unga och unga vuxna, är 

särskilt efterfrågade när det gäller… 

 

 Arbetsformer: hur de ska arbeta 

 Hemuppgifter: frågor som rör läxor 

 Examinationer: frågor som rör bedömningar av kunskap och annat relevant 

 Kunskapsinnehåll: vad de får lära sig 

 Skoldagens organisering: hur schemat ska se ut 

 

När det gäller dessa indikatorer uppvisar skoldagens organisering, hemuppgifter och 

examinationer störst underskott i delaktighet bland unga. Det minsta underskottet, bortsett 

läromedel, gäller här arbetsformer.  

 

Bland unga vuxna finner vi det största underskottet i delaktighet för skoldagens 

organisering, hemuppgifter och kunskapsinnehåll. Här uppvisar arbetsformer minst 

underskott (till och med lägre än läromedel). 

 

Vi kan därmed konstatera att delaktighet i arbetsformer är något som båda unga och unga 

vuxna i hög grad efterfrågar. Arbetsformer är också den indikator som uppvisar stark 

efterfrågan och lägst underskott. Med andra ord är arbetsformer den delaktighetsindikator 

som i högst grad efterfrågas och tillfredsställs när det gäller undersökningsområdet 

undervisning och lärande. Likväl är underskotten för ungas och unga vuxnas delaktighet i 

arbetsformer relativt höga.  

 

Skolmiljö 

 

Ungas och unga vuxnas efterfrågade och erhållna delaktighet med avseende skolmiljö 

bestäms av fem indikatorer.  

 

Normsystem: skapande och upprätthållande av skolans regler 

Inre skolmiljö: skolbyggnadernas inre fysiska och estetiska miljö 

Yttre skolmiljö: skolområdets yttre fysiska och estetiska miljö som omger skolbyggnaderna 

Skolmat: den mat som serveras i skolan 
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Precis som i föregående avsnitt ska vi beskriva just efterfrågad och erhållen delaktighet 

samt relationen dem emellan. Vi börja med att beskriva de unga som vill och får vara med 

och bestämma de indikatorer som avser skolmiljö. Därefter följer fokus på efterfrågad och 

erhållen delaktighet i termer av överskott eller underskott på delaktighet. Sedan följer en 

jämförelse de studerade kommunerna emellan. Vi avslutar med en sammanfattning.  

 

Unga och efterfrågad delaktighet 

 

Av Tabell 4 framgår att unga i relativt hög grad efterfrågar delaktighet när det gäller den 

egna skolmiljön. Drygt sju av tio unga (69 procent) vill vara med och bestämma skolans 

normsystem. I stort samma andel (68 procent) efterfrågar delaktighet när det gäller inre 

skolmiljö. Motsvarande andel för yttre skolmiljö är 60 procent. Störst efterfrågan på 

delaktighet gäller otvetydigt skolmat. Tre av fyra unga tonåringar (75 procent) vill vara 

med och bestämma den mat som serveras i skolan. Vi finner alltså att unga i hög grad 

efterfrågar delaktighet i frågor som rör skolmiljö. Det gäller främst skolmat men också i 

hög grad normsystem, inre skolmiljö och yttre skolmiljö.  

 

En jämförelse med utfallen för efterfrågad delaktighet i undervisning och lärande visar 

emellertid på något lägre andelar för skolmiljö. Efterfrågad delaktighet på skolmat matchar 

dock efterfrågan vad gäller undervisning och lärande.  

 

Av den aktuella tabellens högra kolumn framgår med all tydlighet att mycket små 

minoritetsandelar frånsäger sig viljan att vara delaktiga i frågor som rör skolmiljö. Knappt 

en av tio vill inte vara med och bestämma normsystem (9 procent) och inre skolmiljö (9 

procent). Drygt en av tio saknar vilja till delaktighet i yttre skolmiljö (12 procent) och 

skolmat (11 procent). Vi finner därmed att unga i mycket låg grad saknar vilja till 

delaktighet i frågor som rör skolmiljö. Att så är fallet gäller alla de fyra indikatorer som 

bestämmer området skolmiljö.  
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Tabell 4. Ungas efterfrågade och erhållna delaktighet med avseende på fyra indikatorer för skolmiljö samt 

underskott och överskott på delaktighet. I procent.  

 

 Efterfrågad Erhållen Underskott i Överskott i Vill inte vara 

 delaktighet delaktighet delaktighet delaktighet delaktiga 

 

Normsystem 69 32 37 --- 9 

Inre skolmiljö 68 33 35 --- 9 

Yttre skolmiljö 60 29 31 --- 12 

Skolmat 75 19 56 --- 11 

 

 

Unga och relationen mellan efterfrågad och erhållen delaktighet 

 

Precis som i fallet med undervisning och lärande uppvisar också temat skolmiljö enbart 

underskott i delaktighet. Skolmat (56 procent) uppvisar det största underskottet. För 

normsystem, inre skolmiljö och yttre skolmiljö är andelarna 32, 33 respektive 29 procent. 

Följaktligen finner vi att unga med avseende på skolmiljö erhåller betydligt mindre 

delaktighet än de efterfrågar. Med andra ord råder ett förhållandevis stort underskott på 

delaktighet. Störst, som sagt, är delaktighetsunderskottet när det gäller skolmat. 

 

Unga vuxna och efterfrågad delaktighet 

 

Tabell 5 visar att efterfrågan på delaktighet när det gäller skolmat är hög också när det 

gäller unga vuxna. I båda fallen ger tre av fyra (75 procent) uttryck för efterfrågan 

delaktighet. Därtill är procentandelarna för normsystem och inre och yttre skolmiljö 

mycket likartade. Drygt sex av tio unga vuxna (63 procent) vill vara med och bestämma 

skolans normsystem. En något större andel (69 procent) efterfrågar delaktighet i inre 

skolmiljö och en något lägre andel (56 procent) efterfrågar delaktighet i yttre skolmiljö. 

Motsvarande andelar för unga är 69, 68 och 60 procent (se tabell 4). Vi finner alltså att 

unga vuxna i hög grad efterfrågar delaktighet i frågor som rör skolmiljö. Särskilt påtaglig 

är efterfrågan när det gäller skolmat, inre skolmiljö och normsystem.  
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Tabell 5. Unga vuxnas efterfrågade och erhållna delaktighet med avseende på fyra indikatorer för skolmiljö 

samt underskott och överskott i delaktighet. I procent.  

 

 Efterfrågad Erhållen Underskott i Överskott i Vill inte vara 

 delaktighet delaktighet delaktighet delaktighet delaktiga 

 

Normsystem 63 21 41 --- 11 

Inre skolmiljö 69 28 41 --- 9  

Yttre skolmiljö 56 24 32 --- 12  

Skolmat 75 18 57 --- 9  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Av tabellens vänstra kolumn framgår med all tydlighet att det också bland unga vuxna är 

mycket små minoritetsandelar som inte alls vill vara delaktiga i området skolmiljö. 

Följaktligen saknar unga vuxna i mycket liten grad vilja till delaktighet i frågor som rör 

skolmiljö. Att så är fallet gäller samtliga indikatorer som utgör området skolmiljö.  

 

Unga vuxna och relationen mellan efterfrågad och erhållen delaktighet 

 

Av tabell 5 ovan framgår att samtliga indikatorer för delaktighet i skolmiljö uppvisar 

underskott i delaktighet. Precis som i fallet med de unga har underskottet störst när det 

gäller skolmat (57 procent). Därefter följer normsystem (41 procent) och inreskolmiljö (41 

procent). Minst andel för underskott i delaktighet har yttre skolmiljö (32 procent), som 

också är den indikator på skolmiljö som i minst utsträckning är efterfrågad. Vi finner alltså 

att unga vuxna med avseende på skolmiljö erhåller betydligt mindre delaktighet än de 

efterfrågar. Med andra ord råder också när det gäller skolmiljö ett förhållandevis stort 

underskott på delaktighet.  

 

Ungas och unga vuxnas delaktighet – tre jämförelser 

 

En jämförelse mellan andelarna unga (tabell 4) och unga vuxna (tabell 5) visar att de 

senare i mycket likartad utsträckning som de förra efterfrågar delaktighet i frågor som rör 

skolmiljö. Vi finner därför att både unga och unga vuxna i hög grad vill vara med och 

bestämma om skolmiljö. Särskilt så när det gäller skolmat men också när det gäller 

normsystem och inre skolmiljö.  
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Utfallet för erhållen delaktighet är inte lika entydigt som utfallet för efterfrågad 

delaktighet. Knappt var tredje ung (32 procent) upplever att de får vara med och bestämma 

normsystem. Bland unga vuxna är det 21 procent. Även när det gäller de tre andra 

indikatorerna på skolmiljö uppvisar unga genomgående högra andelar än unga vuxna. Men 

här är skillnaderna mindre. Vi finner alltså en viss, om än svag, tendens till att unga i något 

högre grad ger uttryck för efterfrågad delaktighet än unga vuxna. Med andra ord tycks den 

upplevda möjligheten att av vara med och bestämma vara något lägre bland unga vuxna på 

gymnasiet än bland unga på högstadiet.  

 

En jämförelse mellan unga och unga vuxna med avseende på underskott i delaktighet visar 

på mycket stora överensstämmelser. Drygt fyra av tio unga vuxna har underskott i 

delaktighet när det gäller normsystem (41 procent) och inre skolmiljö (41 procent). 

Underskottet för yttre skolmiljö är 32 procent. Störst underskott, precis som i fallet med 

unga, visar skolmat (51 procent). Motsvarande andelar för unga är: normsystem (37 

procent), inre skolmiljö (35 procent), yttre skolmiljö (32 procent) och skolmat (56 

procent). Följaktligen ger både unga och unga vuxna uttryck för ett påtagligt underskott i 

delaktighet när det gäller skolmiljö. Störst underskott för både unga (56 procent) och unga 

vuxna (57 procent) finner vi när det gäller skolmat.  

 

Efterfrågad och erhållen delaktighet: en longitudinell jämförelse 

 

Frågan är nu vad en jämförelse mellan unga 2009 och unga vuxna 2012 visar? Precis som 

för undersökningsområdet undervisning och lärande synliggör jämförelsen påtagliga 

likheter. För samtliga fyra indikatorer på skolmiljö har underskottet i delaktighet med 

stigande ålder ökat några procentenheter, men inte i den utsträckningen att det är rimligt att 

säga att underskottet ökat på ett signifikant vis. Vi finner därför att stor efterfrågan på 

delaktighet och relativt stora underskott på delaktighet har visat sig vara högst beständiga. 

Att de unga har blivit äldre innebär därmed inte att deras självskattade delaktighet har ökat. 

Visserligen har deras erfarna delaktighet ökat några få procentandelar, men detsamma 

gäller underskottet på delaktighet.  
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Underskott i delaktighet: en jämförelse på kommunnivå 

 

Precis som i fallet med området undervisning och lärande här vi här avgränsat 

redovisningen till unga som 2012 besvarade enkäten och till medelvärden på underskott av 

delaktighet. Medelvärdet på underskott i delaktighet för de fyra indikatorer som definierar 

det område vi kallar skolmiljö – det vill säga normsystem, inre skolmiljö, yttre skolmiljö 

och skolmat – är 40 procent, det vill säga i stort detsamma som för undervisning och 

lärande (39 procent). 

 

I tabell 6 redovisar vi alltså medelvärdet för delaktighetsunderskottet för de tolv 12 

kommuner som ingår i 2012 års Luppundersökning. Vi gör det med avseende på unga som 

sammanhållen kategori och med avseende på kön. 

 

Av tabell 6 framgår att alla kommuner har, om än varierande sådana, underskott i 

delaktighet med avseende på skolmiljö. Det gäller såväl unga som sammanhållen kategori 

som unga flickor och unga pojkar. Vi finner alltså att efterfrågad delaktighet är betydligt 

mer omfattande än erhållen delaktighet i samtliga studerade kommuner. Skolmiljö som 

tema för delaktighet karaktäriseras följaktligen av underskott på delaktighet.  

 

Tabell 6 visar också att det också finns påtagliga skillnader mellan kommunerna. Störst 

underskott på delaktighet finner vi i Vimmerby (56 procent), Eksjö (48 procent) och 

Emmaboda (46 procent). Minst underskott uppvisar Mörbylånga (27 procent) och 

Borgholm (26 procent). Övriga kommuners delaktighetsunderskott varierar mellan 43 

procent och 34 procent. Vi finner därmed påtagliga variationer i underskott på delaktighet 

de studerade kommunerna emellan.  

 

Hur ser då delaktighetsunderskottet ut med avseende på kön? I åtta av de 11 kommunerna 

är underskottet i delaktighet större bland unga flickor än bland unga pojkar. 

Könsskillnaderna, vilket vi ska återkomma till, kan emellertid variera högst påtagligt. Vi 

finner dock att det är betydligt vanligare att flickor har ett större underskott på delaktighet 

än pojkar i merparten av de studerade kommunerna.  
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Vilka kommuner har dock allra störst underskott i delaktighet om vi håller fast vid vårt 

intresse för kön? Den påtagligt största andelen underskott i delaktighet finner vi bland 

pojkar i Vimmerby (58 procent). Därefter följer flickor i Högsby (56 procent), flickor i 

Eksjö (56 procent) och flickor i Vimmerby (54 procent). De minsta andelarna i 

delaktighetsunderskott finner vi bland pojkar i Borgholm (23 procent), pojkar i Högsby (24 

procent) och bland flickor (27 procent) och pojkar (27 procent) i Mörbylånga. Vi finner 

därmed att de högsta delaktighetsunderskotten oftare gäller flickor än pojkar och att de 

lägsta delaktighetsunderskotten oftare gäller pojkar än flickor.  

 

Tabell 6. Underskott i delaktighet med avseende på skolmiljö bland unga och unga flickor och unga pojkar i 

de kommuner som deltog i Luppundersökningen 2012. Medelvärden. I procent. 

  

 Underskott i delaktighet: skolmiljö  

 Unga tonåringar Flickor Pojkar 

Kommuner 

Vimmerby 56 54 58 

Eksjö 48 56 43 

Emmaboda 46 49 44 

Högsby 43 56 24 

Nybro 41 47 36 

Västervik 38 45 31 

Torsås 35 32 38 

Oskarshamn 34 44 28 

Hultsfred 34 40 28 

Mörbylånga 27 27 27 

Borgholm 26 28 23 

 

Tabell 6 möjliggör också fokus på det vi benämner könspolarisering, vilken är ojämförligt 

störst i Högsby kommun, som har det högsta delaktighetsunderskottet för flickor (56 

procent) och det näst lägsta bland pojkar (24 procent). Vi har här en skillnad i 

procentandelar på hela 32 procent. Efter Högsby följer Oskarshamn (16 procent), 

Västervik (14 procent) och Hultsfred (12 procent). Det är viktigt att påpeka att det också 

finns kommuner med mycket liten eller ingen alls könspolarisering. I Mörbylånga är 

delaktighetsunderskottet för just skolmiljö låga och lika. För både flickor och pojkar är 

underskottet här 27 procent. Därtill uppvisar Emmaboda, Borgholm och Torsås en mycket 

liten könspolarisering.  
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Sammanfattning 

 

Våra resultat om ungas och unga vuxnas delaktighet när det gäller undersökningsområdet 

skolmiljö visar… 

 

 att unga och unga vuxna i hög grad efterfrågar delaktighet 

 att unga och unga vuxna i mycket låg grad helt och hållet tar avstånd från delaktighet 

 att det bland unga och unga vuxna råder ett påtagligt underskott i delaktighet 

 att unga i något högre grad upplever erhållen delaktighet än unga vuxna 

 att unga och unga vuxna ger uttryck för ett påtagligt underskott i delaktighet 

 att ungas och unga vuxnas höga efterfrågan på delaktighet och relativt stora underskott i delaktighet 

är beständigt över tid (2009-2012) 

 att ungas efterfrågan på delaktighet är betydligt mer omfattande än erhållen delaktighet i samtliga 

studerade kommuner 

 att ungas underskott i delaktighet kan variera påtagligt mellan de studerade kommunerna 

 att det är betydligt vanligare att flickors underskott i delaktighet är större än pojkars underskott i 

delaktighet 

 att några kommuner uppvisar en påtaglig könspolarisering, det vill säga stora andelsskillnader i 

delaktighetsunderskott mellan flickor och pojkar 

 

Därtill vill vi särskilt betona att delaktighet, både när det gäller unga och unga vuxna, är 

särskilt efterfrågade när det gäller… 

 

 Skolmat: den mat som serveras i skolan 

 Normsystem: skapande och upprätthållande av skolans regler 

 Inre skolmiljö: skolbyggnadernas inre fysiska och estetiska miljö 

 

När det gäller dessa tre indikatorer är underskottet i delaktighet särskilt påtagligt när det 

gäller skolmat. Men underskottet är att beteckna som stort också när det gäller normsystem 

och inre skolmiljö.  
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4. FRITID OCH DELAKTIGHET 

 

Vårt andra tema avser fritid och delaktighet. Fyra undersökningsområden står i fokus. Det 

första gäller ungas och unga vuxnas upplevelse av den egna kommunens fritidsutbud. Här 

söker vi svar på frågan om hur mycket det finns att göra på fritiden i den egna 

hemkommunen. Med andra ord kan unga och unga vuxna uppleva att det finns allt från ett 

mycket stort utbud till ett mycket litet utbud. När det gäller fritidsutbud blir temat om fritid 

och delaktighet till ett antagande om utbudets betydelse för ungas och unga vuxnas 

möjlighet att hitta en eller flera egna för dem meningsfulla fritidsaktiviteter. Med andra 

ord: ett stort fritidsutbud torde generera en mer omfattande möjlighetsstruktur för fritid, 

vilket ökar möjligheterna för att så många som möjligt kan bli delaktiga i en fritid som de 

själva önskar, kan välja och uppleva på ett sådant sätt att det kan bidra till en rad positiva 

effekter som rör just detta att vara delaktig: tillhörighet, erkännande, hälsa, vänskap, 

lärande, demokrati och så vidare. För att fritid ska kunna vara just en sådan 

möjlighetsstruktur, så måste den, först och främst, erbjuda ett utbud som fångar så många 

unga och unga vuxna som möjligt. Ett fritidsutbud är så att säga nödvändigt för att fritid 

ska bli till en möjlighetsstruktur i vilken unga och unga vuxna kan vara delaktiga. Däremot 

är ett utbud, förstås, inte i sig själv tillräckligt. Det senare rör själva kvaliteterna i det utbud 

unga kan delta i. Något som Luppundersökningen inte möjliggör en undersökning av. 

Bortsett från vårt andra undersökningsområde.  

 

Det andra området gäller något vi kallar fritidsbalans. Här avses ungas och unga vuxnas 

upplevelser av balansen mellan deras fritidsaktiviteter och den fria tid de har till 

förfogande för att utöva dem. Tre utfall, vilka mer noggrant kommer att redovisas nedan, 

är möjliga. Man kan uppleva en bra balans mellan aktiviteter och tillgänglig tid. Då 

överensstämmer det man vill göra på fritiden och den tid fria tid man har att tillgå väl. Om 

så är fallet råder just fritidsbalans. Man kan också uppleva att man har för mycket 

aktiviteter och för lite fri tid för att på ett bra sätt utöva dem. Här är upplevelsen att den fria 

tiden inte räcker till för det man vill göra. Man kan därtill uppleva att man har för mycket 

fri tid och lite eller inget alls att göra. I de båda senare fallen råder av två olika skäl ingen 

fritidsbalans. I det första fallet råder underskott på fri tid. I det andra fallet har vi överskott 
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på fri tid. Antagandet är förstås att en fritid i balans är ett kvalitetsmått på ungas och unga 

vuxnas delaktighet i fritid.  

 

Både när det gäller fritidsutbud och fritidsbalans intresserar vi oss för, som redan nämnts, 

unga och unga vuxna. Men vi ska också fokusera utbud och balans för flickor och pojkar. 

Därtill redovisar vi variationer på kommunnivå. Därtill beskriver vi utbud och balans 

utifrån ett longitudinellt perspektiv. Med andra ord ska vi undersöka vad som har hänt med 

fritidsutbud och fritidsbalans när de som var unga 2009 blivit unga vuxna 2012.  

 

Det tredje undersökningsområdet innebär att vi intresserar oss för relationen mellan 

fritidsutbud och fritidsbalans. Frågan är hur relationen mellan utbud och balans ser ut i 

ungas och unga vuxnas liv. Kan det vara så att upplevelsen av ett litet fritidsutbud 

samspelar med att en större andel unga och unga vuxna upplever att de har för mycket fri 

tid och inget att göra? Är det då också så att upplevelsen av ett stort fritidsutbud ökar 

chanserna för att unga och unga vuxna har en fritid i balans? Om så är fallet har vi kunnat 

visa att ett stort fritidsutbud ökar ungas och unga vuxnas fritidsdelaktighet så att det inte 

endast är delaktiga i detta utbud utan också upplever att deras delaktighet i fritiden tar sig 

uttryck i form av fritidsbalans. Även i detta sammanhang intresserar vi oss för unga och 

unga vuxna, kön och kommunvariationer.  

 

Med andra ord blir delaktighet när det gäller temat fritid framförallt en fråga om relationen 

mellan just utbud och delaktighetens upplevelseform – det vill säga, i de bästa av världar, 

en fråga om fri tid i balans. Poängen är, om så visar sig vara fallet, att ungas och unga 

vuxnas delaktighet i ett fritidsutbud ökar möjligheterna för fritid att vara en 

möjlighetsstruktur för en viss typ av fritidskvalitet, nämligen fritidbalans. Frågan om 

underskott i delaktighet blir därmed en fråga om att inte kunna ta plats i ett utbud och inte 

finna fritidsbalans.  

 

Vårt avslutande fritidstema fokuserar ekonomisk utsatthet i fritid. Vi undersöker i vilken 

utsträckning unga (under det senaste halvåret) inte har kunnat vara med i en fritidsaktivitet, 

inte kunnat följa med på en utflykt eller resa och inte haft råd köpa något de vill köpa. I 

samtliga tre fall är frågorna formulerade så att de gäller en aktivitet, en utflykt/resa eller 
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något att köpa som andra unga och unga vuxna har möjlighet att göra eller konsumera. Det 

är alltså rimligt att tolka frågorna som att de rör relativ ekonomisk utsatthet. Med andra ord 

gäller utsattheten hur man har det i relation till vad många andra gör (fritidsaktivitet), vad 

ens kompisar gör (utflykt/resa) och som många andra i samma ålder har (konsumtion). Ett 

sådant mått, som vi ser det, rymmer både för- och nackdelar. Fördelen är att vi får veta hur 

unga och unga vuxna har det i den miljö och i de relationer där de lever det liv som i hög 

grad tenderar att prägla dem. Antagandet är helt enkelt att det inte känns bra att inte kunna 

göra vad andra gör. Nackdelen är att det är möjligt att tänka sig att unga kan ha en 

förhållandevis bra ekonomisk livssituation men växer upp med kompisar med mycket 

starka familjeekonomier, vilket gör det möjligt för de senare att göra många saker som få 

har råd med. För en sådan person kan den relativa utsattheten vara stor utan att vi kan tala 

om ett i mer absoluta termer utsatt ekonomiskt liv. Ytterligare en nackdel kan vara att unga 

eller unga vuxna som lever i en kommun med ett svagt fritidsutbud och svagt ekonomiskt 

stöd till de få aktiviteter som erbjuds kan få en alltför hög kostnad för sin fritid. Dels därför 

att det som finns att göra kostar för mycket pengar. Dels för att det kan bli nödvändigt att 

resa till en annan ort eller kommun för att utöva en önskad fritidsaktivitet. Likväl menar vi 

att den relativa ekonomiska utsattheten är ett förhållandevis användbart mått. Skälet är att 

vi tror att de flesta med empati kan känna var det kan innebära att vara ett barn som inte 

kan göra vad de flesta andra barn kan göra.  

 

Vi börjar med att redovisa fritidsutbud. Sedan följer fritidsbalans och därefter relationen 

mellan utbud och balans. Vi avslutar med ekonomisk utsatthet. Precis som i fallet med 

undersökningsområdet Skola och delaktighet avslutas varje avsnitt med en 

sammanfattning. Det är, som sagt, innehållet i dessa vi återvänder till i rapportens 

avslutande kapitel.  

 

Fritidsutbud 

 

”Hur mycket finns det”, så lyder en av Luppenkätens fritidsfrågor, ”att göra på fritiden”? 

Frågan avser, som vi uppfattar det, den hemkommun där unga och unga vuxna bor. Den 

svarande ombeds att välja ett av fyra olika svarsalternativ, vilka vi namnger och 

sammanfattar på följande vis:  
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Stort utbud: Det finns väldigt mycket att göra 

Relativt stort utbud: Det finns ganska mycket att göra 

Relativt litet utbud: Det finns ganska lite att göra 

Litet utbud: Det finns väldigt lite/inget att göra 

 

Vi inleder med att beskriva ungas och unga vuxnas upplevelser av fritidsutbudet. Vi tar 

också hänsyn till kön. Därefter riktar vi intresset mot hur unga upplever fritidsutbudet i de 

elva studerade kommunerna. Vi avslutar med en sammanfattning av delavsnittet.  

 

Unga och unga vuxnas upplevelse av fritidsutbudet 

 

Tabell 7 rör ungas upplevelse av fritidsutbud och möjliggör en rad jämförelser. Låt oss 

börja med att jämföra unga som besvarade Luppenkäten 2009 och unga som besvarade 

Luppenkäten 2012. Bland unga 2009 upplevde 26 procent att fritidsutbudet var stort. Bland 

unga 2012 har andelen sjunkit till 23 procent. Också upplevelsen av ett relativt stort utbud 

har minskat. Från 52 procent 2008 till 47 procent 2012. Följaktligen är tendensen för 

relativt litet utbud och litet utbud den motsatta. Bland unga 2009 upplever 18 procent att 

fritidsutbudet är relativt litet. 2012 är det 24 procent. Motsvarande andelar för litet utbud är 

4 respektive 6 procent. Vi finner alltså att unga 2012 i jämförelse med unga 2009 upplever 

ett något försämrat fritidsutbud.  

 

Av tabell 7 framgår, för det andra, att slutsatsen för unga 2009 och unga 2012 gäller såväl 

flickor som pojkar. Vi finner därmed ett något försämrat fritidsutbud för både flickor och 

pojkar. Det är dock viktigt att påpeka att förändringarna i upplevelsen av fritidsutbudet 

genomgående måste betecknas som små. Hursomhelst så har flickors och pojkars 

upplevelse av fritidsutbudet inte förbättrats under perioden 2009 till 2012.  

 

För det tredje kan vi med hjälp av tabell 7 jämföra unga 2009 med unga vuxna 2012, vilka 

utgöra samma ålderskohort av elever. Det gör det möjligt att beskriva hur unga 2009 (när 

de gick i årkurs 8) upplever fritidsutbudet i sin hemkommun tre år senare, det vill säga när 

de blivit unga vuxna 2012 (när de går andra året på gymnasiet). Vi finner att 26 procent av 
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de unga 2009 svarade att de upplevde att fritidsutbudet var stort. Tre år senare väljer 21 

procent samma svarsalternativ. Också de som tycker att fritidsutbudet är relativt stort har 

sjunkit. Nu från 52 procent till 39 procent. Samtidigt har de som tycker att fritidsutbudet är 

relativt litet stigit från 18 procent till 31 procent. Tendensen är densamma för 

svarsalternativet litet fritidsutbud. Bland unga 2009 valde 4 procent detta alternativ. Tre år 

senare har andelen höjts till 9 procent. Följaktligen finner vi att upplevelsen av ett stort 

fritidsutbud försvagas när unga blir unga vuxna. Med andra ord: med stigande ålder 

minskar upplevelsen av ett stort fritidsutbud.  

 
 Tabell 7. Ungas och unga vuxnas samt flickors och pojkars upplevelse av fritidsutbud. I procent.  

 

 Unga (2009)   Unga (2012)  Unga vuxna (2012) 

 Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

 

Stort utbud 26 23  29 23 21 26 21 17 25 

Relativt stort 52 52  52 47 46 48 39 41 38 

utbud 

Relativt litet 18 20  16 24 27 21 31 34 27 

utbud 

Litet utbud 4 5  3 6 6 5 9 8 10 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

För det fjärde finner vi att flickor i något mindre utsträckning än pojkar upplever att 

fritidsutbudet är stort. Bland unga flickor 2009 upplever 23 procent att fritidsutbudet är 

stort. Motsvarande andel för unga pojkar 2009 är 29 procent. Motsvarande andelar för 

unga flickor och pojkar 2012 är 21 procent respektive 26 procent. Bland flickor som är 

unga vuxna upplever 17 procent att fritidsutbudet är stort. Bland pojkar i samma ålder är 

det 25 procent. Vi finner därmed att pojkar i något större utsträckning än flickor tenderar 

att uppleva att fritidsutbudet är stort. Vi bör dock påpeka att skillnaderna inte är särskilt 

stora.  

 

För det femte kan vi också med hjälp av tabell 7 avläsa hur pojkar och flickors upplevelse 

av fritidsutbud förändras över tid. Vi finner då att både flickors och pojkars upplever att 

fritidsutbudet försämrats från de att de gick i årkurs åtta till det att de vid 

undersökningstillfället går andra året på gymnasiet. Tendensen är också att flickors 
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upplevelser av fritidsutbudet försämras något mer än pojkars upplevelser av fritidsutbudet. 

Vi finner alltså att med stigande ålder försämras både flickor och pojkars upplevelse av 

fritidsutbudet. Att så är fallet gäller i något större utsträckning flickor än pojkar.  

 

Upplevelser av stort fritidsutbud: kommunvariationer 

 

Låt oss se intressera oss för hur upplevelsen av fritidsutbud ser ut på kommunnivå. 

Härvidlag gör vi två avgränsningar. Vi koncentrerar oss på unga 2012 som upplever ett 

stort eller relativt stort fritidsutbud. Vi tar också hänsyn till kön.  

 

Av tabell 8 framgår att det kan finnas stora variationer de studerade kommunerna emellan. 

De största andelarna unga som upplever att fritidsutbudet är ”stort” eller ”relativt stort” 

finner vi i Hultsfred (81 procent), Torsås (80 procent), Eksjö (78 procent) och Emmaboda 

(77 procent). Påtagligt minst andelar uppvisar Högsby (44 procent). Övriga kommuner 

intar mellanpositioner: Västervik (71 procent), Nybro (70 procent), Borgholm (69 procent), 

Mörbylånga (68 procent), Oskarshamn (68 procent) och Vimmerby (65 procent). Vi finner 

alltså påtagliga variationer i upplevelsen av stort eller relativt stort fritidsutbud de 

studerade kommunerna emellan.  

 

Hur ser då relationen mellan flickor och pojkar ut i det studerade kommunerna? I tio av 

elva studerade kommuner har pojkar högre andelar för stort eller relativt stort fritidsutbud 

än flickor. Vi finner därmed att en större andel pojkar än flickor, med ett undantag, 

upplever tillgång till ett stort eller relativt stort fritidsutbud i de studerade kommunerna. 

Undantaget är Mörbylånga där 68 procent av flickorna och 67 procent av pojkarna 

upplever ett stort eller relativt stort fritidsutbud. Skillnaderna mellan flickor och pojkar i de 

olika kommunerna kan dock variera högst påtagligt. Vi ska återkomma till detta.  

 

Det är också av värde att intressera sig för vilka kommuner som uppvisar de största 

respektive de minsta andelarna unga som upplever att fritidsutbudet är stort eller relativt 

stort. Den största andelen unga som anger att fritidsutbudet är stort eller relativt stort finner 

vi bland pojkar i Torsås (94 procent). Därefter följer pojkar i Hultsfred (87 procent), pojkar 

i Eksjö (79 procent) och pojkar i Emmaboda (79 procent). Motsatsen, det vill säga den 
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lägsta andelen unga som upplever fritidsutbudet som stort eller relativt stort finner vi bland 

flickor (41 procent) och pojkar (48 procent) i Högsby. Högsbys låga andelar följs av 

flickor i Oskarshamn (64 procent), flickor i Torsås (65 procent), flickor i Västervik (65 

procent) och flickor i Vimmerby (65 procent). Vi finner därför att de största andelarna 

unga som upplever ett stort eller relativt stor fritidsutbud gäller pojkar. Vi finner också att 

de minsta andelarna unga som upplever detsamma, med ett undantag (pojkar i Högsby), är 

flickor.  

 

Tabell 8. Unga 2012 som upplever fritidsutbudet som stort eller relativt stort i de elva studerade 

kommunerna. I procent.  

 Stort eller relativt stort fritidsutbud 

 Alla Flickor Pojkar  

 

Hultsfred 81 77 87  

Torsås 80 65 94  

Eksjö 78 77 79  

Emmaboda 77 72 79 

Västervik 71 65 76 

Nybro 70 69 74 

Borgholm 69 65 73 

Mörbylånga 68 68 67 

Oskarshamn 68 64 72 

Vimmerby 65 65 67 

Högsby 44 41 48 

 

Precis som i fallet med temat Skola och delaktighet ska vi även här sätta fokus på det vi 

kallar könspolarisering. Frågan är  alltså i vilka kommuner vi finner störst skillnader 

mellan flickor och pojkar. Den ojämförligt mest påtagliga könspolariseringen finner vi i 

Torsås (29 procentenheter). Där upplever 94 procent av pojkar att fritidsutbudet är mycket 

eller relativt stort. Motsvarande andel för flickor är 65 procent. Efter Torsås följer 

Västervik (11 procentenheter), Hultsfred (10 procentenheter), Borgholm (8 procentenheter) 

och Oskarshamn (8 procentenheter). Men här är könspolariseringen betydligt lägre än i 

Torsås. I övriga kommuner varierar könspolariseringen mellan 7 och 2 procentenheter. 

Mörbylånga, som vi redan vet, utgör undantaget. Där är andelen flickor som upplever 

fritidsutbudet som stort eller relativt stort en procentenhet högre bland flickor (68 procent) 
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än pojkar (67 procent). Följaktligen finner vi att endast en kommun med avseende på 

fritidsutbud, Torsås, uppvisar en högst påtaglig könspolarisering.  

 

Sammanfattning 

 

Våra resultat om ungas och unga vuxnas upplevelser av sitt fritidsutbud visar… 

 

 att unga 2012 i jämförelse med unga 2009 upplever ett något försämrat fritidsutbud 

 att detta något försämrade fritidsutbud gäller både flickor och pojkar 

 att upplevelsen av ett stort fritidsutbud försvagas när unga blir unga vuxna 

 att pojkar i något större utsträckning än flickor finner att fritidsutbudet är stort 

 att upplevelsen av fritidsutbudet försämras när flickor och pojkar går från unga till unga vuxna 

 att så är fallet gäller i något större utsträckning flickor än pojkar 

 att vi finner påtagliga variationer i upplevelsen av stort eller relativt stort fritidsutbud i de elva 

studerade kommunerna 

 att unga i Hultsfred, Torsås, Eksjö och Emmaboda uppvisar störst andelar för ett stort eller relativt 

stort fritidsutbud 

 att den påtagligt lägsta andelen för ett stort eller relativt stort fritidsutbud finns i Högsby 

 att en större andel pojkar än flickor upplever ett stort eller relativt stort fritidsutbud i tio av de elva 

studerade kommunerna 

 att det i huvudsak är bland pojkar vi finner de största andelarna för ett stort eller relativt stort 

fritidsutbud 

 att vissa kommuner, särskilt så Torsås, uppvisar en påtaglig könspolarisering 

 

Fritidsbalans 

 

Vi undersöker utfallet för fritidsbalans med hjälp av följande fråga: ”Hur mycket fritid har 

du?” Här ger Luppenkäten tre svarsalternativ att välja på. Vi namnger och sammanfattar 

dem på följande vis: 

 

Överskott på fri tid: Jag känner ofta att jag har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska göra med min tid 

Underskott på fritid: Jag känner ofta att jag har för lite fritid 

Balanserad fritid: Jag känner att jag har lagom med fritid 
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Vi inleder med att beskriva ungas och unga vuxnas upplevelser av fritidsbalans. Därefter 

riktar vi intresset mot upplevelsen av denna balans i de elva studerade kommunerna.  Vi 

avslutar med en sammanfattning.  

 

Ungas och unga vuxnas upplevelse av fritidsbalans 

 

Tabell 9 möjliggör en rad jämförelser. Vi börjar med att jämföra unga som besvarade 

Luppenkäten 2009 med unga som besvarade Luppenkäten 2012. Bland unga 2009 

upplevde 68 procent fritidsbalans. Bland unga 2012 har andelen sjunkit till 64 procent. 

Underskott och överskott på fritid har under samma period ökat något. 2009 upplevde 23 

procent av unga ett underskott på fritid. Tre år senare var motsvarande andel 26 procent. 

Motsvarande andelar för överskott på fritid är 9 respektive 10 procent. Överlag måste 

förändringarna betecknas som mycket små. Vi finner dock att andelen unga med 

fritidsbalans i stort är näst intill oförändrade när unga 2009 jämförs med unga 2012.  

 

Tabell 9 möjliggör också en jämförelse mellan unga flickor och unga pojkar. Vi kan se att 

slutsatsen för unga 2009 och unga 2012 i stort även gäller för flickor och pojkar. Vi nöjer 

oss här med att endast beskriva utfallet för fritidsbalans. Andelen flickor som upplever 

fritidsbalans har minskar från 67 procent 2009 till 63 procent 2012. Motsvarande 

förändring för unga pojkar rör sig från 69 procent (2009) till 66 procent (2012). Vi finner 

alltså att andelen unga som upplever fritidsbalans i stort är näst intill oförändrad också 

när det gäller flickor och pojkar.  

 

Tabell 9. Ungas och unga vuxnas samt flickor och pojkars upplevelser av fritidsbalans. I procent.  

 

 Unga (2009)   Unga vuxna (2012) Unga vuxna (2012) 

 Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

 

Fritidsbalans 68 67  69 64  63 66 55 51 59 

Underskott på 23 28  18 26 30 22 37 44 29 

fritid 

Överskott på 9 5  13 10 7 12 8 5 12 

fritid 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Med hjälp av tabell 9 kan vi därtill jämföra unga 2009 med unga vuxna 2012. Vi kan 

följaktligen longitudinellt beskriva hur unga som gick i årkurs 8 2009 upplever sin 

fritidsbalans tre år senare när de går andra året på gymnasiet. Nästan sju av tio unga 2009 

(68 procent) upplevde att de hade en fritid i balans. Tre år senare har andelen unga vuxna 

som upplever just fritidsbalans sjunkit till 55 procent. Framförallt är det underskottet på 

fritid som ökat – från 23 procent bland unga 2009 till 37 procent bland unga vuxna 2012. 

Vi finner därför att andelen unga med fritidsbalans minskar när unga blir unga vuxna. 

Samtidigt ökar underskottet på fritid.   

 

För det fjärde kan vi med hjälp av tabell 9 även visa hur flickors och pojkars upplevelse av 

fritidsbalans förändrats över tid. Bland flickor som var unga 2009 upplevde 67 procent en 

fritid i balans. När de tre år senare som unga vuxna går andra året på gymnasiet har 

andelen sjunkit till 51 procent. Motsvarande andelar för pojkar är 69 och 59 procent. Vi 

finner alltså att både flickors och pojkars upplevelse av en fritid i balans minskar med 

stigande ålder. Att så är fallet är något mer påtagligt bland flickor än bland pojkar. Det 

som framförallt sker är att de unga vuxnas underskott på fritid ökar.  

 

Upplevelser av fritidsbalans: kommunvariationer 

 

Hur ser då upplevelsen av fritidsbalans ut i de studerade kommunerna? Vi nöjer oss här 

med att redovisa andelar för unga med en fritid i balans. Vi ska därtill beskriva utfallet för 

kön.  

 

Precis som i fallet med fritidsutbud uppvisar även fritidsbalans påtagliga variationer mellan 

de studerade kommunerna. Den största andelen unga som upplever en fritid i balans finner 

vi i Hultsfred (81 procent). Det är samma kommun som har flest unga som svarar att 

fritidsutbudet var stort eller relativt stort. Vi ska, som sagt, i nästa avsnitt återkomma till 

relationen mellan fritidsutbud och fritidsbalans. Hultsfred följs av Mörbylånga (72 procent) 

och Borgholm (70 procent). De lägsta andelarna för fritidsbalans finner vi i Högsby (53 

procent), Torsås (56 procent) och Nybro (57 procent). Högsby är kommunen med lägst 

andelar för både flickor och pojkar för fritidsutbud. Torsås har ett av de lägsta värdena för 

fritidsutbud när det gäller flickor. Nybro intar härvidlag en mellanposition. Resterande 
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kommuner hamnar när det gäller ungas upplevelse av fritidsbalans på andelar mellan 67 

procent (Emmaboda) och Vimmerby (60 procent). Vi finner därmed påtagliga variationer 

i ungas upplevelser av fritidsbalans de studerade kommunerna emellan. 

 

Tabell 10 möjliggör också jämförelse mellan flickor och pojkar. I sju av elva kommuner 

upplever pojkar i högre grad fritidsbalans än flickor. I tre kommuner gäller det omvända. I 

Hultsfred, Eksjö och Emmaboda är andelen flickor med en fritid i balans högre än andelen 

pojkar med en fritid i balans. I en kommun, Borgholm, är andelen flickor och pojkar med 

en fritid i balans densamma. Följaktligen finner vi att det i det studerade kommunerna är 

vanligare att andelen pojkar med fritidsbalans är större än att andelen flickor är det. Men 

härvidlag är inte utfallet riktigt lika tydligt som när det gäller fritidsutbudet.  

 

Tabell 10. Unga och unga flickor och pojkar som i Luppundersökningen 2012 som upplever en fritid i 

balans. I procent.  

 Fritid i balans 

 Alla Flickor Pojkar  

 

Hultsfred 81 87 73 

Mörbylånga 72 63 81 

Borgholm 70 70 70 

Emmaboda 67 72 61 

Oskarshamn 66 64 69 

Eksjö 62 67 59 

Västervik 60 59 61 

Vimmerby 60 59 62 

Nybro 57 54 62 

Torsås 56 52 60 

Högsby 53 45 67 

 

Vilka kommuner är det då, när vi även tar hänsyn till kön, som uppvisar det största 

respektive minsta andelarna unga som upplever just fritidsbalans? Den största andelen med 

en fritid i balans finner vi bland flickor i Hultsfred (87 procent). Därefter följer pojkar i 

Hultsfred (73 procent), flickor i Emmaboda (73 procent), flickor i Borgholm (70 procent) 

och pojkar i Borgholm (70 procent). Den lägsta andelen för fritidsbalans har vi bland 
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flickor i Högsby (45 procent). Dessa flickor följs av flickor i Torsås (52 procent) och 

flickor i Nybro (54 procent). Vi finner alltså att andelen unga som i störst utsträckning 

upplever en fritid i balans i det studerade kommunerna återfinns hos både flickor och 

pojkar. Unga som i minst utsträckning upplever en fritid i balans, däremot, gäller i 

samtliga fall flickor.  

 

Låt oss avslutningsvis koncentrera oss på det vi har kallat könspolarisering. Påtagligt störst 

könspolarisering finner vi i Högsby (22 procentenheter). Där upplever 67 procent av 

pojkarna en fritid i balans. Bland flickorna är det 45 procent, vilket, som läsaren redan vet, 

är den lägsta andelen för en fritid i balans bland alla kommuner. En jämförelse mellan 

flickorna i Hultsfred, där 87 procent upplever en fritid i balans, och flickorna i Högsby (45 

procent) visar på en polarisering mellan flickor på hela 42 procentenheter. I övrigt är inte 

könspolariseringen särskilt påtaglig. På andra plats finner vi Hultsfred. Där har, som sagt, 

87 procent av flickorna och 73 procent av pojkarna en fritid i balans, vilket ger en 

könsskillnad på 14 procentenheter. I övriga kommuner varierar dessa skillnader från 9 

procentenheter (Emmaboda) till 0 procentenheter (Borgholm). Vi finner därmed att en 

högst påtaglig könspolarisering endast gäller en kommun. 

  

Sammanfattning 

 

Våra resultat om ungas och unga vuxnas fritidsbalans visar… 

 

 att andelen unga med fritidsbalans i stort är oförändrad när unga 2009 jämförs med unga 2012 

 att detsamma (ovan) gäller såväl flickor som pojkar 

 att andelen unga med en fritid i balans minskar när unga blir unga vuxna 

 att så är fallet gäller såväl pojkar som, särskilt så, flickor 

 att det finns påtagliga skillnader i ungas upplevelser av fritidsbalans i de elva studerade 

kommunerna 

 att det i kommunerna är vanligare att en större andel pojkar än en större andel flickor har en fritid i 

balans  

 att unga som i störst utsträckning upplever en fritid i balans i de aktuella kommunerna kan utgöra 

både pojkar och flickor 

 att unga som i minst utsträckning upplever en fritid i balans i de aktuella kommunerna i samtliga fall 

är flickor 
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 att en högst påtaglig könspolarisering när det gäller just fritidsbalans endast gäller en kommun 

(Högsby) 

 att det kan finnas mycket stora skillnader mellan flickor med fritidsbalans i olika kommuner (en 

jämförelse mellan flickorna i Hultsfred och flickorna i Högsby uppvisar en skillnad på 42 

procentenheter) 

 

 

Relationen mellan fritidsutbud och fritidsbalans 

 

Vi har så nått vårt tredje undersökningsområde, vilket gäller relationen mellan fritidsutbud 

och fritidsbalans. Frågan är alltså om fritidsutbud kan bedömas utgöra en 

möjlighetsstruktur för en fritid i balans. Med andra ord: kan det vara så att ungas 

upplevelse av ett stort fritidsutbud stärker möjligheten att unga också kan uppnå en fritid i 

balans? Följaktligen är tanken den att om så många unga som möjligt kan finna sin plats i 

ett fritidsutbud, så ökar också chansen för att de ska uppleva en fritid i balans. Inte minst 

därför att det skulle minska andelen unga med överskott på fritid, det vill säga unga som 

svarar att de har för mycket fritid och inte vet vad de ska göra med den. Tabell 11 är 

konstruerad i avsikt att ta reda på om det kan vara på så. Där relaterar vi nämligen utfallet 

för fritidsutbud till utfallet för fritidsbalans. Utfallet gäller de unga som 2012 besvarat 

Luppenkäten. Resultat för flickor och pojkar redovisas också. Vad visar så tabellen? 

 

Vi finner att 61 procent av unga som upplever stort fritidsutbud har en fritid i balans. Om 

fritidsutbudet däremot upplevs som litet eller obefintligt är motsvarande andel 34 procent. 

Vi finner också att underskottet på fritid är betydligt lägre med stort utbud (30 procent) än 

med litet eller obefintligt utbud (46 procent). Bilden förstärks ytterligare av att stort 

fritidsutbud samvarierar med lägre andelar unga med överskott på fritid (9 procent). Om 

fritidsutbudet däremot är litet eller obefintligt upplever 20 procent av unga att de har ett 

överskott på fritid. Vi finner alltså att det verkar rimligt att anta att det med ett större 

fritidsutbud följer en påtagligt större andel unga med fritid i balans.  

 

Av tabellen framgår också att så är fallet i mycket likartad omfattning för både flickor och 

pojkar. Vi finner därmed också att upplevelsen av ett stort fritidsutbud är bra för både 

flickors och pojkars fritidsbalans.  
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Tabell 11. Unga (2012) och relationen mellan fritidsutbud och fritidsbalans. I procent 

 

 Fritidsutbud 

 Stort utbud  Litet/inget utbud  

 Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

 

Fritidsbalans  

Fritid i balans 61  61 62 34 32 36 

Underskott på 30  32 28 46 48 44 

fritid 

Överskott på 9  7 10 20 20 20 

fritid 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Vi bör också lägga till att vi det med ungas upplevelse av ett stort utbud också följer de 

lägsta andelarna för unga med underskott (30 procent) och överskott på fritid (9 procent). 

Även här tycks utfallet för flickor och pojkar att vara lika gynnsamma. Följaktligen finner 

vi dessutom att upplevelsen av ett stort fritidsutbud reducerar andelarna unga, både bland 

flickor och pojkar, med underskott och överskott på fritid. 

 

Det är dock rimligt att påpeka att vi med ett stort utbud trots allt får en relativt stor andel 

unga med underskott på fritid (30 procent), det vill säga unga som ofta inte får fritiden att 

räcka till, då de är så aktiva. Men vi ska samtidigt veta att andelen med underskott på fritid 

är mycket större med ett litet eller inget utbud alls.  

 

Sammanfattning 

 

Våra resultat om relationen mellan ungas upplevelse av stort fritidsutbud och en fritid i 

balans visar… 

 

 att unga som upplever ett stort fritidsutbud i betydligt större utsträckning än unga som inte gör det 

upplever en fritid i balans 

 att så är fallet gäller både flickor och pojkar 

 att upplevelsen av ett stort fritidsutbud därmed reducerar andelen unga med underskott och 

överskott på fritid 

 att så är fallet gäller både flickor och pojkar 
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Ekonomisk utsatthet 

 

Till sist vill vi beröra ytterligare ett undersökningsområde som kan antas utmana 

möjligheten till delaktighet i ett befintligt fritidsutbud och därmed ökar riskerna för inte 

minst ett överskott på fritid, det vill säga att man har mycket tid och få aktiviteter. Låt oss 

kallat detta tredje undersökningsområde för ekonomisk utsatthet i fritid, vilka avser tre 

indikatorer på att den egna familjens ekonomi kan förhindra ungas och unga vuxnas 

möjligheter att vara delaktiga i ett befintligt utbud.  

 

 Ekonomiskt hinder för att delta i en fritidsaktivitet: Finns det något som du skulle vilja göra på din 

fritid, som många andra gör, men som du inte kan vara med på för att du/din familj inte har råd?  

 Ekonomiskt hinder för att delta i en utflykt/resa: Har det hänt att du inte kunnat följa med dina 

kompisar på något för att du inte haft råd? 

 Ekonomiskt hinder för konsumtion. Har det hänt att du inte kunnat köpa något du vill ha, som många 

andra i din ålder har, för att du eller din familj inte haft råd? 

 

I samtliga tre fall ombeds de svarande unga och unga vuxna att tänka på det senaste 

halvåret. Vi börjar med att beskriva i vilken utsträckning ekonomi kan utgöra hinder för 

just fritidsaktivitet, utflykt/resa och konsumtion. Det innebär att vi redovisar andelen unga 

och unga vuxna som upplever det vi kallar ekonomisk utsatthet i fritid. Vi ska också se på 

utfallet i de studerade kommunerna. Precis som i fallet med övriga undersökningsområden 

avslutar vi med en sammanfattning.  

 

Ekonomiska hinder för fritidsutövande 

 

Av tabell 12 framgår i vilken utsträckning unga och unga vuxna, också med hänsyn taget 

till kön, har upplevt att det inte kunnat delta i fritidsaktiviteter och utflykter/resor samt inte 

ha kunnat konsumera. I samtliga fall, för att påminna läsaren, rör det sig om aktiviteter och 

köp som många andra unga deltar i eller gör.  

 

Vi ser att 11 procent av unga av ekonomiska skäl har fått avstått från fritidsaktiviteter. 

Motsvarande andelar för utflykter/resor och konsumtion är 7 respektive 13 procent. Av 
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tabellen framgår också att flickor i denna aktuella ålderskategori i något större utsträckning 

upplever att de har fått avstå från fritidsaktiviteter, utflykter/resor och konsumtion än 

pojkar. Vi finner därmed att det runt var tionde ung under det senaste halvåret har upplevt 

ekonomisk utsatt i fritid. Bland flickor är det något mer vanligt förekommande än bland 

pojkar.  

 

Hur ser du unga vuxnas erfarenheter av ekonomisk utsatthet på fritidens område ut? 

Utfallet för fritidsaktiviteter är relativt lika de ungas svar. Drygt var tionde ung vuxen (13 

procent) anger att de fått avstå från delaktighet i fritidsaktiviteter. Här är andelen flickor 

(15 procent) något större än andelen pojkar (11 procent).  

 

Andelen unga vuxna som fått avstå från utflykter/resor är betydligt högre. Närmare var 

femte ung vuxen (18 procent) menar att det har hänt att de inte har kunna följa med på 

utflykter/resor. Härvidlag finns en viss könsskillnad. Det gäller 21 procent av flickorna och 

15 procent av pojkarna.  

 

Slutligen ekonomisk utsatthet i fritid i termer av att ha fått avstå från att köpa något som 

man vill ha och som många andra har. Här är procentandelarna än högre. Var fjärde unga 

vuxen (25 procent) har upplevt detta. Det gäller 28 procent av flickor och 21 procent av 

pojkar.  

 

Tabell 12. Ungas samt flickors och pojkars erfarenheter av ekonomiska hinder för fritidsutövande: 

fritidsaktiviteter, utflykter/resor och konsumtion. I procent 

 

 Unga (2012)  Unga vuxna (2012) 

 Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

 

Fritidsaktiviteter 11 13 9 13 15 11 

Utflykter/resor 7 8 6 18 21 15 

Konsumtion  13 15 10 25 28 21 

 

Följaktligen finner vi att erfarenheter av ekonomisk utsatthet i fritid är mer omfattande 

bland unga vuxna än bland unga. Att så är fallet gäller resor/utflykter och i synnerhet 

konsumtion. Vi har därtill funnit att erfarenheten av denna ekonomiska utsatthet bland 

unga vuxna är mer påtaglig bland flickor än bland pojkar.  
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Ekonomiska hinder för fritidsutövande: kommunvariationer 

 

Vi avslutar vårt undersökningsområde om ekonomisk utsatthet med att beskriva hur 

upplevelsen av ekonomiska hinder för fritidsaktiviteter, utflykter/resor och konsumtion ser 

ut i de elva studerade kommunerna. Vi nöjer oss här med att endast redovisa utfallet för 

unga, det vill säga den ålderskategori som, i jämförelse med unga vuxna, kommer att vara 

kvar i hemkommunen under en längre tid och i högre grad är aktiva i det lokala utbudet av 

aktiviteter och händelser.  

 

Av tabell 13 framgår att de studerade kommunerna uppvisar en högst påtaglig variation 

med avseende på ungas självskattade ekonomiska utsatthet i fritid. När det gäller att ha fått 

avstå från att vara med i en fritidsaktivitet ser vi att procentandelarna varierar från 22 

procent till 1 procent. I Högsby svarar drygt var femte ung (22 procent) att de av 

ekonomiska skäl har fått avstå från medverkan i fritidsaktivitet. I Emmaboda är det 1 

procent av de unga som haft samma upplevelse. Även i Västervik (15 procent), Nybro (15 

procent) och Borgholm (15 procent) är andelarna unga som fått avstå delaktighet i en 

fritidsaktivitet förhållandevis höga. I Eksjö och Mörbylånga är det 10 procent. I de 

resterande kommunerna – det vill säga i Vimmerby, Torsås, Oskarshamn och Hultsfred – 

varierar utfallet från 8 till 6 procent. Vi finner därför att den ekonomiska utsattheten i fritid 

med avseende på delaktighet i fritidsaktiviteter varierar högst påtagligt kommunerna 

emellan.  

 

När det gäller erfarenheten av att ha fått avstå från utflykter/resor (som kompisar åkt på) är 

skillnaderna kommunerna emellan mindre. Även här har Högsby (13 procent) störst andel 

unga med ekonomisk utsatthet. Högsby följs här av Mörbylånga (12 procent) och 

Västervik (11 procent). Minst andel finner vi i Torsås (3 procent). I resterande kommuner 

varierar andelarna mellan 3 och 6 procent. Vi finner alltså att den ekonomiska utsattheten i 

fritid med avseende på utflykter/resor dels tenderar att vara lägre och dels uppvisar 

mindre variationer kommunerna emellan än delaktighet i fritidsaktiviteter. 

 



 54 

Tabell 13. Ungas erfarenheter av ekonomisk utsatthet med avseende på fritidsaktiviteter, utflykter/resor och 

konsumtion. I procent. 

 

 Fritidsaktivitet Resor Konsumtion 

 

Högsby 22 13 21 

Västervik 15 11 15 

Nybro 15 6 17 

Borgholm 15 9 15 

Eksjö 10 6 12 

Mörbylånga 10 12 16 

Vimmerby 8 6 11 

Torsås 8 3 15 

Oskarshamn 7 4 8 

Hultsfred 6 4 7 

Emmaboda 1 6 8 

 

 

Till sist konsumtion som liksom fallet med fritidsaktiviteter kan uppvisa påtagliga 

skillnader. Även här har Högsby den högsta andelen (21 procent). Men andelarna är också 

relativt höga för Nybro (17 procent), Mörbylånga (16 procent), Västervik (15 procent), 

Borgholm (15 procent), Torsås (15 procent) och Vimmerby (11 procent). Minst andelar 

finner vi i Oskarshamn (8 procent), Emmaboda (8 procent) och Hultsfred (7 procent). 

Följaktligen finner vi att den ekonomiska utsattheten i fritid med avseende på konsumtion 

dels ligger på ungefär samma nivå som fritidsaktiviteter och dels varierar relativt 

påtagligt de studerade kommunerna emellan.  

 

Det är också av vikt att påpeka att vissa kommuner genomgående har höga respektive låga 

andelar. Högsby har störst andelar för samtliga indikatorer på ekonomisk utsatthet i fritid. I 

Oskarshamn, Hultsfred och Emmaboda, däremot, förhåller det sig på omvänt vis. Här 

finner vi de påtagligt minsta andelarna. Vi har därmed även visat att det kan finnas 

påtagliga klyftor i ekonomisk utsatthet i fritid mellan vissa kommuner. Det är därför av vikt 

att påminna läsaren om att Högsby är den kommunen i vilka unga i minst utsträckning 

upplever ett stort eller relativt stort fritidsutbud. Detsamma gäller fritidsbalans. Särskilt så 

när det gäller flickor. Ett sätt att hantera ekonomisk utsatthet i fritid är förstås att ha ett bra 
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fritidsutbud för flickor och pojkar. Inte minst för att vi har kunnat visa att ett stort 

fritidsutbud verkar samspela med stora andelar unga med en fritid i balans.  

 

Sammanfattning 

 

Våra resultat om med avseende på ungas och unga vuxnas ekonomiska utsatthet i fritid 

möjliggör följande slutsatser… 

 

 att ungefär var tionde ung under det senaste halvåret upplevt ekonomisk utsatthet i fritid när det 

gäller fritidsaktivitet, utflykter/resor och konsumtion 

 att drygt var tionde ung vuxen under samma tidsperiod upplevt ekonomisk utsatt med avseende på 

fritidsaktivitet 

 att närmare var femte ung vuxen under samma period upplevt ekonomisk utsatthet med avseende på 

utflykter/resor 

 att var fjärde unga vuxen under samma period upplevt ekonomisk utsatthet med avseende på 

konsumtion 

 att ungas vuxnas upplevelse i ekonomiska utsatthet i fritid – fritidsaktivitet, utflykter/resor och 

konsumtion – är något större bland flickor än pojkar 

 att de studerade kommunerna med avseende på ekonomisk utsatthet i fritid uppvisar påtagliga 

variationer, särskilt så när det gäller fritidsaktiviteter och konsumtion 

 att andelsskillnader i ekonomisk utsatthet när det gäller fritidsaktivitet kan variera från 22 procent i 

Högsby till 1 procent i Emmaboda 

 att andelskillnader i ekonomisk utsatthet när det gäller konsumtion kan variera från 21 procent i 

Högsby till 8 procent i Emmaboda 
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5. ARBETE OCH DELAKTIGHET 

 

Så till vårt tredje delaktighetstema, som gäller arbete. Härvidlag intresserar vi oss för fyra 

undersökningsområden. Det första avser om unga och unga vuxna har eller har haft jobb. 

Vi redovisar i vilken utsträckning elever i årkurs 8 och elever på andra året i gymnasiet har 

fått, sökt men inte fått och inte sökt extrajobb och sommarjobb. I det andra 

undersökningsområdet intresserar vi oss för variationer de studerade kommunerna emellan. 

Här avgränsar vi oss till endast sommarjobb, som är betydligt mer vanligt förekommande 

än extrajobb. Vi fokuserar därtill endast unga vuxna, som i påtagligt större utsträckning än 

unga har erfarenheter av just sommarjobb. I denna jämförelse tar vi också hänsyn till kön. 

Därefter fördjupar vi i vårt tredje undersökningsområde kunskapen om unga vuxna och 

sommarjobb. Vi undersöker de som har som har haft, de som sökt men inte fått det och de 

som inte sökt sommarjobb med avseende på deras utbildningskapital, om de är inrikes eller 

utrikes födda och om de har eller inte har funktionsnedsättning. Med andra ord undersöker 

vi om detta med att ha haft eller inte haft sommarjobb kan variera när det gäller olika 

kategorier av unga. Kom ihåg att ungdomspolitiken starkt betonar vikten av att alla unga 

vuxna ska ha goda livsvillkor och vara delaktiga. I det avslutande undersökningsområdet 

beskriver vi hur unga vuxna får jobb. Vad betyder vägar som personliga nätverk, 

hemkommun, egna initiativ, söka på platsannonser och ta hjälp av arbetsförmedling? Vi 

intresserar oss också för vad dessa olika vägar till jobb betyder när det gäller kön, 

funktionsnedsättning, inrikes och utrikes födda och utbildningskapital.  

 

I detta kapitel blir alltså delaktighet en fråga om ungas och, främst så, unga vuxnas 

möjlighet att vara del av en arbetsmarknad. Delaktighet blir också en fråga om hur denna 

form av delaktighet i arbete eventuellt varierar i de studerade kommunerna. Den blir därtill 

även en fråga om vilka – i termer av ålder, kön, utbildning, inrikes/utrikes och 

funktionsnedsättning – som får sommarjobb, söker men inte får sommarjobb och vem som 

inte söker och inte får sommarjobb. Till slut blir frågan om delaktighet därtill en fråga om 

de sammanhang i vilka olika kategorier av unga vuxna ingår och som kan leda till att de får 

just sommarjobb.  
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Så till vårt första undersökningsområde. Vi börjar alltså med att beskriva i vilken 

utsträckning unga och unga vuxna har, har sökt men inte fått och inte sökt och inte fått 

extrajobb och sommarjobb.  

 

Extrajobb och sommarjobb 

 

Två av Luppenkätens tre frågor på temat Arbete rör huruvida unga och unga vuxna vid 

undersökningstillfället, höstterminen 2012, har ett extrajobb respektive om de den senaste 

sommaren, sommaren 2012, haft sommarjobb. I båda frågorna ska de svarande välja 

mellan tre svarsalternativ: 

 

 Har extrajobb respektive har haft sommarjobb: Ja 

 Har sökt utan att få extrajobb respektive sommarjobb: Nej, men jag har försökt att få ett utan att 

lyckas 

 Har inte sökt extrajobb respektive sommarjobb: Nej, jag har inte försökt/vill inte ha 

 

Vi inleder med att beskriva förekomsten av sommarjobb och extrajobb bland unga. 

Därefter gör vi detsamma med unga vuxna.  

 

Unga med och utan extrajobb och sommarjobb 

 

Av tabell 14 framgår att drygt var tionde (11 procent) ung har extrajobb. Andelen flickor 

(9 procent) som arbetar extra i denna ålder är något lägre än andelen pojkar (13 procent) 

som gör detsamma. Drygt var tionde ung (13 procent) har sökt men inte fått extrajobb. 

Motsvarande andelar för flickor och pojkar är 15 respektive 11 procent. Flickor som söker 

extrajobb har alltså i något större utsträckning fått nej till extrajobb än pojkar. Men 

skillnaden är liten. Följaktligen har drygt tre av fyra unga (76 procent) varken sökt eller 

fått extrajobb. Andelen är här densamma för flickor (76 procent) och pojkar (76 procent). 

Vi finner alltså att en påtaglig majoritet av unga inte har extrajobb. Inte heller har de i 

någon högre grad sökt jobb. Flickor har i mycket likartad utsträckning som pojkar sökt 

men inte fått extrajobb.  
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Tabell 14 visar också att 21 procent av de unga hade sommarjobb sommaren 2012. Det 

gällde 19 procent av flickorna och 22 procent av pojkarna. Var tionde ung (10 procent) 

sökte men fick inte sommarjobb. Härvidlag är det i stort sett ingen skillnad på flickor (11 

procent) och pojkar (9 procent). Följaktligen sökte nästan sju av tio (69 procent) unga inget 

sommarjobb. Även här är utfallet i stort detsamma för flickor (70 procent) och pojkar (69 

procent). 

 

Tabell 14. Unga och unga vuxna flickor och pojkar med erfarenhet av extrajobb och sommarjobb. I procent.  

 Unga   Unga vuxna 

 Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

 

Har extrajobb 11 9 13 21 23 20 

 

Sökt men inte 13 15 11 27 30 24 

fått extrajobb 

 

Inte sökt 76 76 76 52 47 56 

extrajobb 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Haft sommarjobb 21 19 22 68 70 66 

 

Sökt men inte fått 10 11 9 17 17 17 

sommarjobb 

 

Inte sökt 69 70 69 15 13 17 

sommarjobb 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Vi finner följaktligen att ungefär var femte ung har haft sommarjobb. Därtill är det 

ungefär dubbelt så vanligt bland unga med sommarjobb än med extrajobb. Vi finner också 

att en påtaglig majoritetsandel av unga inte söker sommarjobb. Det är därmed också få 

som sökt och inte fått. När det gäller unga och sommarjobb är könsskillnaderna i stort 

obefintliga. 

 

Unga vuxna med och utan sommarjobb och extrajobb 

 

Av tabell 14 ovan framgår också att andelen unga vuxna med extrajobb (21 procent) i stort 

är den dubbla jämfört med unga (11 procent). Närmare var fjärde flicka (23 procent) bland 

unga vuxna jobbar extra. Motsvarande andel för pojkar i samma kategori är 20 procent. 
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Bland unga vuxna är det alltså något vanligare att flickor har extrajobb än pojkar. Men 

skillnaden är, precis som i fallet med de unga, mycket liten. En betydligt större andel unga 

vuxna (27 procent) än unga (13 procent) har sökt men inte fått jobb extrajobb. Precis som i 

fallet med unga så har en något större andel flickor (30 procent) än pojkar (24 procent) 

bland unga vuxna sökt men inte fått extrajobb. Tabell 14 visar också att drygt hälften av 

unga vuxna (52 procent) inte sökt extrajobb, vilket kan jämföras med 76 procent av unga. 

Bland unga vuxna gäller det i något större utsträckning pojkar (56 procent) än flickor (47 

procent).  

 

Vi finner därmed att ungefär var femte ung vuxen har ett extrajobb. Följaktligen är 

andelen unga vuxna med extrajobb ungefär dubbelt så stor som andelen unga med 

extrajobb. Bland unga vuxna är det därtill något vanligare att flickor än pojkar har 

extrajobb. Vi finner därtill att flickor i något större utsträckning söker men inte får 

extrajobb än pojkar. Det omvända gäller andelarna unga vuxna som inte sökt jobb. Här är 

andelen pojkar något större än andelen flickor.  

 

Nästan sju av tio (68 procent) unga vuxna hade 2012 sommarjobb. Här är andelen flickor 

(70 procent) något större än andelen pojkar (66 procent). Andelen unga vuxna som sökt 

men inte fått sommarjobb är däremot densamma för flickor (17 procent) och pojkar (17 

procent). Unga vuxna som inte sökt sommarjobb är 15 procent. Pojkarna (17 procent) har i 

något större utsträckning inte sökt sommarjobb än flickor (13 procent). Vi finner därmed 

att unga vuxna i stor utsträckning har haft sommarjobb. Därtill kan andelen unga vuxna 

som inte sökt sommarjobb anses vara relativt låg. Även om flickor bland unga vuxna i 

något högre grad haft sommarjobb än pojkar i samma ålderskategori är könsskillnaderna 

små.  

 

Sammanfattning 

 

Våra resultat om ungas och ungas vuxnas delaktighet i betydelsen av extrajobb och 

sommarjobb visar… 

 

 att en överväldigande majoritet, i stort nio av tio, av unga inte har extrajobb 
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 att unga inte i någon högre grad söker sommarjobb 

 att det är vanligare att unga haft sommarjobb än extrajobb 

 att runt var femte unga haft sommarjobb 

 att en påtaglig andelsmajoritet av unga inte har sökt sommarjobb 

 att ungefär var femte ung vuxen har extrajobb 

 att extrajobb bland unga vuxna är något vanligare bland flickor än pojkar 

 att extrajobb bland unga vuxna är ungefär dubbelt så vanligt som extrajobb bland unga 

 att närmare sju av tio unga vuxna har haft sommarjobb 

 att flickor bland unga vuxna i något större utsträckning haft sommarjobb än pojkar  

 att andelen unga vuxna som inte söker sommarjobb är relativt låg 

 

Unga vuxna och sommarjobb: kommunvariationer 

 

Med hjälp av tabell 15 kan vi redovisa hur utfallet för sommarjobb ser ut i de elva 

studerade kommunerna. Vi har, som sagt, avgränsat intresset till unga vuxna och just 

sommarjobb. Andelarna, som sagt, gäller sommaren 2012.  

 

Av tabellen framgår att det finns stora skillnader mellan kommunerna. I Emmaboda har 

drygt åtta av tio unga vuxna (84 procent) haft sommarjobb. Drygt en av tio (11 procent) 

har sökt men inte fått sommarjobb. Endast en av tjugo (5 procent) har inte sökt och inte fått 

sommarjobb. Också Kalmar (77 procent) har en hög andel unga vuxna som haft 

sommarjobb. Var tionde (10 procent) av dem har sökt men inte fått sommarjobb. En något 

större andel (13 procent) sökte inte sommarjobb i Kalmar. 

 

Emmaboda och Kalmar följs av Vimmerby där sju av tio unga vuxna (70 procent) haft 

sommarjobb. Här sökte knappt var femte (18 procent) utan att få sommarjobb. Drygt var 

tionde (12 procent) sökte inte.  

 

Lägst andelar unga vuxna med sommarjobb finner vi i Hultsfred (53 procent), Högsby (57 

procent) och Nybro (57 procent). I Hultsfred har i stort var fjärde unga vuxen (24 procent) 

sökt men inte fått sommarjobb. I Nybro är motsvarande andel 26 procent, vilken är den 

högsta andelen i regionen. I Högsby är den avsevärt lägre (14 procent), vilket är en av de 

lägsta i regionen. Samtidigt har Högsby den klart största andelen unga som inte sökt 
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sommarjobb (29 procent). I Hultsfred, som härvidlag har den näst högsta andelen, är det 23 

procent. För Nybro är samma andel betydligt lägre (17 procent). Nybro har dock, som just 

nämnts, den högsta andelen unga vuxna som sökt men inte fått jobb (26 procent).  

 

Tabell 15. Unga vuxna som haft, sökte men inte fått respektive inte sökt sommarjobb i de studerade elva 

kommunerna. I procent.  

 

 Haft   Sökt men inte fått  Inte sökt och inte fått Total 

 sommarjobb sommarjobb   sommarjobb 

 

Emmaboda 84   11     5  100 

Kalmar 77   10     13  100 

Vimmerby 70   18     12  100 

Torsås 64   22     15  100 

Eksjö 61   22     17  100 

Oskarshamn 61   22     17  100 

Västervik 60   21     19  100 

Nybro 57   26     17  100 

Högsby 57   14     29  100 

Hultsfred 53   24     23  100 

 

 

Övriga kommuner, det vill säga Torsås, Eksjö, Oskarshamn och Västervik, intar relativt 

likartade mellanpositioner.  

 

Vi finner alltså att det kan finnas högst påtagliga variationer de studerade kommunerna 

emellan. De största skillnaderna finne vi mellan, å ena sidan, Emmaboda, Kalmar och 

Vimmerby och, å andra sidan, Nybro, Högsby och Hultsfred.  

 

Det är dock viktigt att påminna läsaren om att vi här endast har studerat utfallet för unga 

vuxna som går andra året på gymnasiet. Vi kan alltså inte utesluta att olika kommuner kan 

ha olika typer av satsningar som gör att andelarna hade sett annorlunda ut om vi studerat 

unga vuxna i fler åldrar och årskurser.  
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Sammanfattning 

 

Våra resultat med avseende på andelen unga vuxna som fått, sökt men inte fått och inte 

sökt sommarjobb kommunvariationer visar… 

 

 att det kan finnas högst påtagliga variationer de studerade kommunerna emellan 

 att störst andel unga vuxna som haft sommarjobb finns i Emmaboda, Kalmar och Vimmerby 

 att Emmaboda uppvisar en mycket hög andel unga vuxna (84 procent) som haft sommarjobb. Här 

har endast drygt en av tio sökt men inte fått och en av tjugo inte sökt 

 

Unga vuxna och sommarjobb: tre jämförelser 

 

En viktig fråga är vilka de unga vuxna är som fick, sökte men inte fick eller inte sökte och 

därmed inte fick sommarjobb. Vi har redan visat på utfallet för kön och kommun. Vi fann 

då att utfallet för flickor och pojkar bland just unga vuxna kan betecknas som mycket 

likartat. När det gäller hemkommun, däremot, har vi funnit att det kan finnas relativt 

påtagliga skillnader de aktuella kommunerna emellan. Vi går nu vidare och beskriver 

utfallet för ytterligare tre indikatorer på livsvillkor, nämligen föräldrarnas utbildningsnivå, 

vilket vi förstår som utbildningskapital, unga vuxna som är inrikes eller utrikes födda 

(utom Europa) och unga som angett att de har eller inte har en (eller flera) 

funktionsnedsättning(ar). Frågan är om dessa tre analytiska kategorier av unga vuxna i 

samma eller olika utsträckning har fått, sökt men inte fått eller inte sökt just sommarjobb.  

 

Vi börjar med frågan om utbildningskapital. Med litet utbildningskapital avses föräldrar 

som i huvudsak har grundskoleutbildning. Med varken litet eller stor utbildningskapital 

menar vi föräldrar med i huvudsak gymnasieutbildning. Slutligen stort utbildningskapital, 

vilket gäller unga vuxna med föräldrar som båda har akademisk utbildning. 

 

Sommarjobb och utbildningskapital 

 

Tabell 16 visar att unga vuxna med litet utbildningskapital (53 procent) i betydligt lägre 

grad haft sommarjobb än unga vuxna med varken litet eller stort (71 procent) eller stort 
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utbildningskapital (71 procent). Därtill har unga vuxna med litet utbildningskapital (21 

procent) i något större utsträckning sökt men inte fått sommarjobb än unga vuxna med 

varken stort eller litet utbildningskapital (16 procent) och med stort utbildningskapital (15 

procent). Av tabell 16 framgår även att unga vuxna med litet utbildningskapital (26 

procent) i betydligt lägre utsträckning sökt sommarjobb. Motsvarande andel för de med 

varken litet eller stort utbildningskapital och stort utbildningskapital är 13 respektive 14 

procent. Kanske betyder det att de inte tror att det hjälper? Kanske är både självförtroende 

och förankring svagare? Slutsatsen är att unga vuxna med litet utbildningskapital i 

betydligt större utsträckning inte haft sommarjobb än unga med starkare 

utbildningskapital. De har också sökt med inte fått sommarjobb i större utsträckning än 

unga vuxna med mer utbildningskapital. Därtill har de med litet utbildningskapital i större 

utsträckning inte sökt sommarjobb. 

 

Tabell 16. Unga vuxna med olika mängd utbildningskapital som fått, sökt men inte fått och inte sökt 

sommarjobb. I procent.  

 Litet utbildnings Varken litet- eller Stort utbildningskapital 

 kapital  stort utbildningskapital 

 

Hade sommarjobb 53   71    71 

 

Sökte med inte 21   16    15 

fått sommarjobb 

 

Inte sökt  26   13    14  

Sommarjobb 

Total 100  100    100 

 

 

Låt oss så undersöka vi utfallet för inrikes och utrikes födda. Vi jämför härvidlag unga 

vuxna födda i Sverige och unga vuxna födda i länder utanför Europa. 

 

Sommarjobb och inrikes och utrikes födda 

 

Av tabell 17 framgår att i stort sju av tio inrikes födda unga vuxna (69 procent) har haft 

sommarjobb. Detsamma gäller drygt hälften av utrikes födda utom Europa (52 procent). 

Var fjärde utrikes född (25 procent) har sökt men inte fått sommarjobb. Motsvarande andel 

för inrikes födda är 16 procent. Samtidigt har en större andel utrikes födda (23 procent) än 

inrikes födda (15 procent) inte sökt sommarjobba.  
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Tabell 17. Unga vuxna som är inrikes och utrikes födda som haft, sökt men inte fått och inte sökt 

sommarjobb. I procent.  

  

 Unga vuxna 

 Inrikes  Utrikes 

 födda  födda utom Europa 

 

Hade sommarjobb 69   52 

 

Sökte med inte 16   25 

fått sommarjobb 

 

Inte sökt  15   23 

Sommarjobb 

Total 100  100 

 

Vi finner därmed att unga vuxna som är utrikes födda (utom Europa) i mindre utsträckning 

har haft sommarjobb än inrikes födda. Samtidigt har de förra i betydligt större 

utsträckning än de senare sökt sommarjobb utan att få det. De har därtill i större 

utsträckning inte sökt sådana jobb.  

 

Hur ser det då ut med sommarjobb när vi jämför unga vuxna med och utan 

funktionsnedsättning?  

 

Sommarjobb och funktionsnedsättning 

 

Tabell 18 visar att unga vuxna utan funktionsnedsättning (68 procent) i något större 

utsträckning har haft sommarjobb än unga med funktionsnedsättning (60 procent). Andelen 

som sökt men inte fått sommarjobb är mycket likartad bland unga vuxna utan (17 procent) 

och unga vuxna med funktionsnedsättning (17 procent). Unga vuxna med 

funktionsnedsättning (21 procent) har dock i något större utsträckning avstått från att söka 

sommarjobb än unga utan funktionsnedsättning (15 procent).  

 

Vi finner följaktligen att unga utan funktionshinder i något större utsträckning har haft 

sommarjobb än unga med funktionshinder. Vi finner också att unga med funktionshinder i 

jämförelse med unga utan funktionsnedsättning i mindre utsträckning sökt sommarjobb.  
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Dessutom: En jämförelse mellan unga vuxna med litet utbildningskapital (tabell 16, unga 

vuxna som är utrikes födda (utom Europa)(tabell 17) och unga med funktionsnedsättning 

(tabell 17) visar att de förra, särskilt unga vuxna med litet utbildningskapital, i mindre 

utsträckning har haft sommarjobb än unga vuxna med funktionshinder (tabell 17).   

 

Tabell 18. Unga vuxna med respektive utan funktionshinder som haft, sökt men inte fått och inte sökt 

sommarjobb. I procent.  

 

 Utan   Med 

 funktionsnedsättning funktionsnedsättning 

 

Hade sommarjobb 68    60 

Sökte med inte 17    19 

fått sommarjobb 

Inte sökt  15    21 

sommarjobb 

Total 100   100 

 

 

Sammanfattning 

 

När det gäller relationen mellan utbildningskapital, inrikes och utrikes födda (utom 

Europa) och funktionsnedsättning och sommarjobb har vi funnit… 

 

 att unga vuxna med litet utbildningskapital i den egna familjen i betydligt större utsträckning inte 

haft sommarjobb än unga vuxna med varken litet eller stort eller stort utbildningskapital  

 att unga vuxna med litet utbildningskapital har varit något mer sökaktiva för att få sommarjobb än 

unga med varken lite eller stort eller stort utbildningskapital 

 att unga vuxna med litet utbildningskapital i störst utsträckning inte sökt sommarjobb 

 att unga vuxna som är inrikes födda i betydligt större utsträckning haft sommarjobba än unga som är 

utrikes födda (utom Europa) 

 att utrikes födda i jämförelse med inrikes födda i större utsträckning både sökt men inte fått och inte 

sökt sommarjobb 

 att unga vuxna med funktionsnedsättning något oftare har haft sommarjobb än unga med 

funktionsnedsättning 

 att unga vuxna med funktionsnedsättning i mycket likartad utsträckning som unga utan 

funktionshinder sökt men inte fått och inte sökt sommarjobb 
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 att unga vuxna med litet utbildningskapital är den kategori som uppvisar lägst andel unga som haft 

sommarjobb 

 att unga vuxna med litet utbildningskapital också är den kategori som i störst utsträckning sökt men 

inte fått och inte sökt sommarjobb 

 

Unga vuxnas vägar till sommarjobb 

 

Luppenkäten möjliggör också en beskrivning av hur unga vuxna utifrån egna utsagor fick 

sommarjobb. Tabell 19 visar att det vanligaste sättet att få ett sommarjobb är genom ett 

personligt nätverk (37 procent), det vill säga via den egna familjen, släktingar eller andra 

som man känner. Nästan lika vanligt är att få sommarjobb via den egna kommunen (34 

procent). Att själv ta kontakt med en arbetsplats och fråga om sommarjobb (19 procent) 

utgör det tredje vanligaste alternativet. Att söka utannonserat jobb (2 procent) eller att få 

sommarjobb via arbetsbetsförmedlingen är mycket ovanligt (1 procent). Slutligen anger 7 

procent annat alternativ.  

 

Tabell 19. Unga vuxna som fick sitt sommarjobb genom olika kontakter/institutioner I procent.   

 

Personligt nätverk 37 

Kommunen 34 

Kontaktade  19 

arbetsplatsen 

Sökt utannonserad 2 

tjänst 

Arbetsförmedlingen 1 

Annat sätt 7 

Total 100 

 

 

Vi finner alltså att personligt närverk och den egna hemkommunen var de två vanligaste 

vägarna till sommarjobb bland unga vuxna. Därefter följer att unga vuxna själva tog 

initiativ och kontaktade den aktuella arbetsplatsen. Att unga vuxna fick sommarjobb via att 

söka en utannonserad tjänst eller via Arbetsförmedlingen förekommer i stort sett inte alls.  
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Vägar till sommarjobb: fyra jämförelser 

 

Låt oss avslutningsvis säga något om hur vägar till just sommarjobb kan skilja sig mellan 

olika kategorier av unga. Med andra ord koncentrerar vi oss på just skillnader. För att spara 

utrymme från en alltför informationsrik tabell redovisar vi endast dessa tendenser i 

skillnader i löptext.  

 

När det gäller kön fick pojkar (44 procent) i betydligt större utsträckning sommarjobb via 

personligt nätverk än flickor (31 procent). Flickor (24 procent), däremot, kontaktar oftare 

den aktuella arbetsplatsen än pojkar (15 procent). 

 

En jämförelse mellan unga vuxna med och utan funktionsnedsättning visar inte på några 

större skillnader när det gäller vägen till ett sommarjobb. I båda fallen dominerar i samma 

utsträckning personliga nätverk, kommunen och kontakt med arbetsplats på eget initiativ.  

 

När det gäller unga vuxna som är födda i Sverige eller i ett land utanför Europa 

framkommer en rad skillnader. För det första fick de utrikes födda (42 procent) oftare sitt 

sommarjobb via kommunen än unga vuxna födda i Sverige (33 procent). För det andra fick 

inrikes födda unga vuxna (37 procent) oftare sitt sommarjobba via personligt nätverk än 

utrikes födda unga vuxna (23 procent). För det tredje är andelen utrikes födda som fick 

sommarjobb genom att själva kontakta arbetsplatser (20 procent) något större än andelen 

inrikes födda (14 procent) som fick jobb på samma sätt. Därtill väljer 19 procent av utrikes 

födda svarsalternativet ”annat sätt”. Motsvarande andel för inrikes födda är 7 procent.  

 

När det gäller mängden utbildningskapital och sommarjobb finner vi den intressantaste 

skillnaden när det gäller att få jobb via personligt nätverk. Unga vuxna med varken stort 

eller litet utbildningskapital (46 procent) är den kategori som i störst utsträckning fick sitt 

sommarjobba via personligt nätverk. Motsvarade andelar för unga vuxna med litet (33 

procent) respektive stort utbildningskapital (31 procent). Det tyder på att det är unga vuxna 

med varken litet eller stort utbildningskapital som är mest sociogeografiskt förankrade på 

hemorten. Unga med stort utbildningskapital (36 procent) får oftare jobb via kommunen. 



 68 

Motsvarande andel bland unga med litet eller varken litet eller stort utbildningskapital är 

33 procent respektive 29 procent.  

 

Sammanfattning 

 

Våra resultat med avseende på unga vuxna – liksom olika kategorier av ungas vuxnas väg 

till sommarjobb – visar… 

 

 att personliga nätverk och den egna kommunen var de två vanligaste vägarna till sommarjobb 

 att få sommarjobb genom att som ung vuxen själv ta kontakt med arbetsplatser var den tredje 

vanligaste vägen till sommarjobb 

 att unga vuxna fick sommarjobb genom att söka utannonserade platser eller via Arbetsförmedlingen 

förekom knappast 

 att pojkar oftare fick sommarjobb via personliga nätverk än flickor och att flickor oftare fick 

sommarjobb än pojkar genom att kontakta arbetsplatser 

 att unga med och utan funktionsnedsättning i mycket lika utsträckning använde samma vägar till 

sommarjobb 

 att utrikes födda oftare än inrikes födda fick sitt sommarjobb via kommunen och att inrikes födda 

oftare än utrikes födda fick sitt sommarjobb via personliga nätverk 

 att utrikes födda något ofta än inrikes födda fick sitt sommarjobba genom att själv kontakta 

arbetsplatser 

 att unga vuxna med varken stort eller litet utbildningskapital i betydligt större utsträckning än unga 

med litet eller stort utbildningskapital fick sommarjobb via personligt nätverk 
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6. POLITIK OCH DELAKTIGHET 

 

Till sist vårt fjärde tema, vilket rör delaktighet i termer av politik. Temat är disponerat i 

fem undersökningsområden. Det första avser ungas och ungas vuxnas intresse för politik, 

samhällsfrågor och globala frågor. I det andra riktas fokus mot ungas och unga vuxnas 

efterfrågan på delaktighet. I vilken utsträckning vill de vara med och påverka utvecklingen 

i den kommun där de bor och lever sina liv? Därefter flyttar vi fokus mot ungas upplevelse 

av möjlighet till delaktighet, vilket utgör vårt tredje undersökningsområde. Upplever de att 

det är möjligt att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i hemkommunen? Med det 

andra och tredje undersökningsområdet redovisat har vi lagt grunden till det fjärde i vilket 

vi intresserar oss för relationen mellan efterfrågad delaktighet och möjlighet till 

delaktighet. Därmed kan vi undersöka underskott i politisk delaktighet bland unga och 

unga vuxna. Vi gör det också med avseende på kommunvariationer. Vi avslutar temat med 

att titta på vilka kanaler unga tenderar att välja om det vill försöka påverka något i 

hemkommunen. Precis som i tidigare temakapitel avslutas redovisningen av varje 

undersökningsområde med en sammanfattning. Det är, som sagt, dessa sammanfattningar 

som ligger till empiriskt grund för vårt avslutande kapitel i vilket vårt övergripande syfte 

uppfylls, nämligen, för att påminna läsaren, att med utgångspunkt i relationen mellan 

ungdomspolitikens mål och delaktighetens levda former bland unga och unga vuxna söka 

svar på hur ungdomspolitikens måluppfyllelse på goda grunder kan förstärkas.  

 

I detta sjätte kapitel blir alltså delaktighet en fråga om politisk delaktighet. Frågan är hur 

intresserade unga och unga vuxna är av politik, samhällsfrågor och globala frågor. Frågan 

är också i vilken utsträckning de vill och upplever att de kan vara med och vara delaktiga i 

frågor som rör den egna kommunens utveckling. Och: hur ser relationen ut mellan 

efterfrågad och möjlig delaktighet. Därtill: vilka kanaler för påverkan tenderar unga att 

välja?  

 

Precis som i tidigare kapitel ska vi också intressera oss för likheter och skillnader med 

avseende på kön. Både bland unga och unga vuxna. Vi ska också, när det känns relevant, 

hålla den longitudinella frågan vid liv. När det gäller underskott på politisk delaktighet 
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redovisas även variationer mellan de studerade kommunerna. Det ska visa sig att det är av 

stor vikt att problematisera detta med hur underskott ska förstås.  

 

Vi börjar således med att redovisa ungas och ungas vuxnas intresse för politik, 

samhällsfrågor och globala frågor. Sedan följer de resterande fyra undersökningsområdena 

i utlovad ordning.  

 

Ungas och unga vuxnas intresse för politik, samhällsfrågor och globala frågor 

 

I tabell 20 redovisas andelen unga och unga vuxna som tycker att politik, samhällsfrågor 

och globala frågor är ”mycket” eller ”ganska intressant”. Det senare, det vill säga ”globala 

frågor”, formuleras i enkäten som ”vad som händer i andra länder”. Kan det vara så att 

unga och unga vuxna i olika grad är intresserade av politik beroende på hur detta med just 

”politik” definieras, det vill säga om politik ses som ett mer avgränsat område, som en 

fråga om bredare samhällsfrågor eller som än vidare globala frågor. Vi ska också redovisa 

utfallet för unga som besvarade frågan i Luppenkäten 2009. På så sätt kan vi beskriva vad 

som skett med ungas intresse för politik, samhällsfrågor och globala frågor när de blivit 

unga vuxna. Vi tar därtill även hänsyn till kön. Tabell 20 möjliggör alltså en rad 

möjligheter till jämförelser.  

 

Låt oss börja med att jämföra intresset för politik, samhällsfrågor och globala frågor bland 

de unga som besvarade Luppenkäten 2012. Av tabell 20 framgår att knappt var femte ung 

(19 procent) är intresserad av politik. Var tredje ung (33 procent) uttrycker intresse för 

samhällsfrågor. De ungas intresse för globala frågor är än mer utbrett. Drygt hälften av 

dem (52 procent) svarar att de är intresserade av vad som händer i andra länder. Vi finner 

alltså att ungas intresse för samhällsfrågor och, särskilt så, globala frågor är betydlig 

vanligare än ungas intresse för politik. Det är dock viktigt att betona att nästan var femte 

ung ger uttryck för ett påtagligt intresse för politik. 

 

Hur ser då ungas (2012) intresse för politik, samhällsfrågor och globala frågor ut om vi tar 

hänsyn till kön? Svaret är att intresset för politik och globala frågor är detsamma bland 

flickor och pojkar. Bland flickor är 19 procent intresserade av politik. Bland pojkar är det 
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18 procent. Intresset för globala frågor är exakt detsamma för både flickor (52 procent) och 

pojkar (52 procent). Samhällsfrågor, däremot, uppvisar en skillnad. Närmare fyra av tio 

flickor (37 procent) svarar att de är intresserade av samhällsfrågor. Motsvarande andel för 

pojkar är 29 procent. Vi finner därmed flickors intresse för samhällsfrågor är något mer 

omfattande än pojkar intresse för samhällsfrågor. När det gäller intresse för politik och 

globala frågor finns inga könsskillnader. 

 

Tabell 20. Ungas och ungas vuxnas intresse för politik, samhällsfrågor och globala frågor. I procent. 

 

 Unga (2009)  Unga (2012)  Unga vuxna (2012) 

 Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

 

Politik 15 13 16 19 19 18 30 25 35 

Samhällsfrågor --  -- -- 33 37 29 45 48 43  

Globala frågor --  -- -- 52 52 52 53 55 52 

 

Hur intresserade är så unga vuxna av politik, samhällsfrågor och globala frågor? Och hur 

ser utfallet ut om vi jämför med unga (2012)? Tabell 20 visar att 30 procent av unga vuxna 

är intresserade av politik, vilket kan jämföras med 19 procent av unga. Följaktligen finner 

vi att unga vuxna är mer intresserade av politik än unga. Tendensen är likartad när det 

gäller intresset för samhällsfrågor. Bland unga vuxna är 45 procent intresserade av 

samhällsfrågor. Motsvarande andel för unga är 33 procent. Vi finner därmed också att 

intresset för samhällsfrågor är mer omfattande bland unga vuxna än bland unga. Däremot 

är intresset för globala frågor i stort detsamma bland unga vuxna (53 procent) och unga (52 

procent). Vi finner därför att intresset för globala frågor är lika omfattande bland unga 

vuxna och unga. 

 

När det gäller kön kan vi se att unga pojkars intresse för politik (18 procent) är lägre än 

bland pojkar som är unga vuxna (35 procent). Vi jämför nu unga 2012 med unga vuxna 

2012. Motsvarande andelar för flickor är 19 procent (unga) och 25 procent (unga vuxna). 

Tendensen är relativt likartad för samhällsfrågor. När det gäller globala frågor är intresset 

för globala frågor relativt oförändrat när vi jämför unga och unga vuxna som besvarade 

Luppenkäten 2012. Följaktligen är intresset för politik och samhällsfrågor större både 

bland flickor och pojkar bland unga vuxna än bland unga. Vi finner också att skillnaden är 
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större pojkarna emellan än flickorna emellan. Intresset för globala frågor, som är det mest 

utbredda intresset, är detsamma. Därtill kvarstår att intresset för samhällsfrågor är större 

än intresset för politik och att intresset för globala frågor är större än intresset för politik 

och samhällsfrågor.  

 

Vad har så hänt med de unga 2009 som 2012 blivit unga vuxna? Härvidlag kan vi endast 

jämföra intresset för politik. Att så är fallet beror på Luppenkätens förändrade innehåll. 

Svarsalternativen samhällsfrågor och globala frågor användes inte för unga 2009. Av tabell 

20 framgår att 15 procent av unga gav uttryck för ett politiskt intresse 2009. Det gällde 13 

procent av flickorna och 16 procent av pojkarna. När denna ålderskohort tre år senare går 

andra året på gymnasiet svarar 30 procent att de är intresserade av politik. Med andra ord 

har andelen som är intresserad av politik fördubblats. Det gäller nu 25 procent av flickorna 

och 35 procent av pojkarna. Intresset har alltså ökat bland både flickor och pojkar men 

pojkar är fortfarande i något högre grad intresserade av politik. Skillnaderna mellan pojkar 

och flickor har därtill ökat något. Vi finner därmed att intresset för politik ökar när unga 

blir unga vuxna. Samtidigt är intresset för politik något vanligare bland pojkar än bland 

flickor. Vi har därtill funnit att skillnaden mellan andelen politiskt intresserade pojkar och 

politiskt intresserade flickor ökar något när de blir äldre. 

 

Sammanfattning 

 

Vår redovisning av ungas och ungas intresse för politik, samhällsfrågor och globala frågor 

visar… 

 

 att ungas intresse för samhällsfrågor och, särskilt så, globala frågor är vanligare än ungas intresse 

för politik 

 att var femte ung, trots allt, är intresserade av politik 

 att var tredje ung är intresserad av samhällsfrågor 

 att drygt hälften av unga är intresserade av globala frågor 

 att unga pojkar och unga flickor i ungefär samma utsträckning är intresserade av politik och globala 

frågor 

 att unga flickor är något mer intresserade av samhällsfrågor än unga pojkar 

 att unga vuxna i större utsträckning är intresserade av politik och samhällsfrågor än unga 
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 att nästan var tredje ung vuxen är intresserad av politik 

 att närmare hälften av unga vuxna är intresserade av samhällsfrågor 

 att drygt hälften av unga vuxna är intresserade av globala frågor 

 att unga och unga vuxna är lika intresserade av globala frågor 

 att intresset för politik och samhällsfrågor ökar både bland flickor som pojkar när de blir äldre (unga 

vuxna) 

 att intresset för just politik och samhällsfrågor i något högre grad ökar bland pojkar än bland flickor 

när de blir äldre 

 

Efterfrågad delaktighet 

 

Vårt andra undersökningsområde med avseende på politisk delaktighet rör frågan om unga 

och unga vuxna vill vara med och påverka den egna kommunens utveckling. Med andra 

ord vrider vi blicken mot efterfrågad delaktighet bland unga och unga vuxnas. Den 

Luppfråga vi använder lyder: ”Vill du vara med och påverka frågor som rör den kommun 

där du bor?” Vårt antagande här är att de unga och unga vuxna som valt svara ”ja” på 

denna fråga efterfrågar delaktighet när det gäller att vara delaktig i just utvecklingen av 

den egna hemkommunen. Även här redovisar vi utfallet för unga 2009, unga 2012 och 

unga vuxna 2012. Vi intresserar oss också för skillnader och likheter mellan flickor och 

pojkar.  

 

Av tabell 21 framgår att fyra av tio unga (40 procent) som besvarade Luppenkäten 2012 

efterfrågar delaktighet i frågor som rör den ena kommunens utveckling. Det gäller 44 

procent av flickorna och 36 procent av pojkarna.  

 

Av tabell 21 framgår också att unga vuxna (41 procent) inte är mer intresserade av att vara 

delaktiga i den egna kommunen utveckling än unga (40 procent). Motsvarande andel för 

flickor och pojkar bland unga vuxna är 45 respektive 37 procent. Både bland unga (2012) 

och unga vuxna (2012) är alltså andelen flickor som efterfrågar delaktighet större än 

andelen pojkar som gör detsamma. Vi finner därmed att andelen unga och unga vuxna som 

efterfrågar delaktighet är densamma bland unga och unga vuxna. Vi finner också att 

efterfrågan är mer utbredd bland flickor och pojkar. Både bland unga och unga vuxna.  
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Tabell 21. Ungas och unga vuxnas efterfrågan på delaktighet i utvecklingen av den egna kommunen. I 

procent. 

 

Unga (2009)   Unga (2012)   Unga vuxna (2012) 

Alla  Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

 

42 45 40  40 44  36  41 45 37 

 

Ytterligare en jämförelse är intressant, nämligen den longitudinella. Låt oss därför även 

jämföra unga 2009 med unga vuxna 2012, som ju hör till samma ålderkohort. Inte heller 

här finns några större skillnader. Drygt fyra av tio unga 2009 (42 procent) efterfrågade 

delaktighet i utvecklingen av den egna kommunen. Tre år senare, när de är unga vuxna, är 

det 41 procent. Bland flickorna 2009 ville 45 procent vara delaktiga. När dess flickor blivit 

unga vuxna är andelen exakt densamma (45 procent). När det gäller pojkarna så har 

andelen sjunkit med tre procentenheter (från 40 procent till 37 procent). En jämförelse 

mellan flickor och pojkar visar dock att de förra i något större utsträckning än de senare 

vill vara med och påverka utvecklingen i den egna kommunen. Vi finner därför att även 

den longitudinella jämförelsen visar att efterfrågan på delaktighet kvarstår på en relativt 

hög nivå. Följaktligen har vi funnit att ungas och unga vuxnas vilja till att vara delaktiga i 

frågor som rör den egna kommunens utveckling gäller runt fyra av tio unga och unga 

vuxna. Vi har samtidigt funnit att andelen flickor som efterfrågar denna typ av delaktighet 

är något större än andelen pojkar. Att så är fallet gäller både bland unga och unga vuxna.  

 

Sammanfattning 

 

Vår redovisning av ungas och ung vuxnas efterfrågade delaktighet i termer av att vara med 

och påverka i frågor som rör den egna hemkommunen visar… 

 

 att unga och unga vuxna i samma utsträckning efterfrågar delaktighet i utvecklingen av den egna 

hemkommunen 

 att denna efterfrågan i stort gäller fyra av tio unga och unga vuxna  

 att denna efterfrågan, både bland unga och unga vuxna, är något mer utbredd bland flickor än bland 

pojkar 

 att efterfrågan på delaktighet i utvecklingen av den egna hemkommunen är oförändrad med stigande 

ålder, det vill säga när unga blir unga vuxna 
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 att skillnaden mellan flickor och pojkar därmed kvarstår när de går från att vara unga till att vara 

unga vuxna 

 

Möjlighet till delaktighet 

 

Vi har hitintills intresserat oss för ungas och unga vuxnas intresse för politik, 

samhällsfrågor och globala frågor. Vi har också intresserat för ungas efterfrågan på 

delaktighet i frågor som rör den egna kommunens utveckling. Vårt tredje 

undersökningsområde med avseende på politik och delaktighet avser ungas och unga 

vuxnas upplevelse av möjlighet till delaktighet i den egna kommunen. Den Luppfråga vi 

använder lyder: ”Hur stor möjlighet tror du att du själv har att föra fram din åsikt till dem 

som bestämmer i kommunen?” Följaktligen avser detta område ungas och unga vuxnas 

självskattade möjlighet till delaktighet. Även här beskriver vi unga 2009 och unga 2012 

samt unga vuxna 2012. Vi jämför också flickor och pojkar. Vi avgränsar dock intresset till 

de som upplever att de har ”mycket stora” och ”stora möjligheter” till delaktighet i 

betydelsen att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i den egna kommunen.  

 

Av tabell 23 framgår att 17 procent av unga 2012 upplever stora möjligheter till politisk 

delaktighet. Det gäller 16 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna. Vi ser också att 

utfallet för unga vuxna 2012 i stort är detsamma. Även här upplever 17 procent att det 

finns stora möjligheter att föra fram egna åsikter till de som bestämmer i hemkommunen. 

Bland flickorna är det 16 procent. Bland pojkarna är det 18 procent. Vi finner därmed att 

ungas och ungas vuxnas upplevelser av möjlighet till delaktighet i stort är densamma. Med 

andra ord upplever inte eleverna som går andra året på gymnasiet att de har större 

möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen än elever som 

går andra året högstadiet. Utfallet gäller både flickor och pojkar.  

 
Tabell 23. Unga och unga vuxna som upplever stora möjligheter till delaktighet när det gäller dem som 

bestämmer i kommunen. I procent. 

 

 Unga (2009)  Unga (2012)  Unga vuxna (2012) 

 Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

 

Stora möjligheter 13 12 15 17 16 17 17 16 18 
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Tabell 23 möjliggör även en longitudinell jämförelse. Vad upplevde unga 2009? Och vad 

upplever de tre år senare när de blivit unga vuxna? Härvidlag ser vi att dessa unga när de 

blivit unga vuxna i något större utsträckning upplever möjlighet till delaktighet. Bland 

unga 2009 svarar 13 procent att de har mycket stora möjligheter att föra fram sina åsikter 

till dem som bestämmer. Tre år senare är det 17 procent. Denna lilla ökning gäller såväl 

flickor som pojkar. 2009 svarade 12 procent av flickorna är de hade stora möjligheter till 

delaktighet. Tre år senare har andelen höjts till 16 procent. Motsvarande andelar för 

pojkarna är 15 procent (2009) och 18 procent (2012). Vi finner följaktligen att unga (2009) 

som blir unga vuxna (2012) i något större utsträckning upplever möjlighet till delaktighet. 

Denna lilla förändring gäller såväl flickor som pojkar. Det är dock rimligt att hävda att 

unga (2009) som blir unga vuxna (2012) i mycket likartad utsträckning upplever stora 

möjligheter till delaktighet i betydelsen att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i 

kommunen.  

 

Sammanfattning 

 

Vår redovisning av ungas och unga vuxnas upplevelse av möjlighet till delaktighet – att 

föra fram sin åsikt till dem som bestämmer i hemkommunen – visar… 

 

 att knappt var femte ung och ung vuxen upplever möjlighet till delaktighet 

 att unga och unga vuxna därmed upplever möjlighet till delaktighet i ungefär samma utsträckning 

 att det härvidlag, när det gäller unga och unga vuxna 2012, inte finns några könsskillnader 

 att en longitudinell jämförelse mellan unga 2009 och unga vuxna 2012 visar på en liten, men knappt 

noterbar, ökning av andelen unga vuxna, både bland flickor som pojkar, som upplever stora 

möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen 

 

Underskott på delaktighet 

 

Låt oss så i vårt fjärde undersökningsområde jämföra andelen unga och unga vuxna som 

efterfrågar delaktighet och unga och unga vuxna som upplever möjlighet till delaktighet. 

Det första avser, för att påminna läsaren, andelen unga och unga vuxna som svarat att de 

vill vara med och påverka frågor som rör hemkommunen. Det andra, som vi just redovisat, 
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gäller unga och unga vuxna som upplever att de har mycket stora eller stora möjligheter att 

föra fram sina åsikter till de som bestämmer i den egna kommunen. Genom att jämföra 

utfallet för dessa två former av delaktighet kan vi i tabell 24 synliggöra ett underskott på 

delaktighet med avseende på det tema vi kallar Politik och delaktighet. Låt oss kalla det 

underskott i politisk delaktighet.  

 

Tabell 24 visar att 40 procent av unga efterfrågar delaktighet och att 17 procent upplever 

möjlighet till delaktighet. Vi här därmed synliggjort ett underskott på 23 procentenheter. 

En jämförelse mellan flickor (28 procent) och pojkar (19 procent) bland unga visar att 

flickor har ett större underskott på delaktighet än pojkar. Vi finner alltså att det med 

avseende på relationen mellan efterfrågan delaktighet och möjlighet till delaktighet bland 

unga råder underskott på delaktighet. Vi finner också att underskottet är större bland 

flickor än bland pojkar. 

 

Tabell 24. Ungas och unga vuxnas efterfrågan på delaktighet, möjlighet till delaktighet och underskott på 

delaktighet. I procent. 

 

 Ungas  (2012)  Unga vuxnas (2012) 

 Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar  

 

Efterfrågan på 40 44 36 41 45 37 

delaktighet 

 

Möjlighet till 17 16 17 17 16 18 

delaktighet 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
Delaktighets- 23 28 19 24 29 19 

underskott 

 

Hur ser det då ut när det gäller unga vuxna? Vi finner att procentandelarna härvidlag i stort 

är desamma. Följaktligen finner vi att det även bland unga vuxna finns ett underskott på 

delaktighet. Vi finner därtill att detta delaktighetsunderskott är något större bland flickor 

än bland pojkar. 

 

Hur ser då detta delaktighetsunderskott ut i de elva studerade kommunerna?  
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Underskott på delaktighet: en jämförelse på kommunnivå 

 

Med hjälp av tabell 25 kan vi jämföra ungas underskott i politisk delaktighet i de elva 

studerade kommunerna.  

 

Låt oss börja med de kommuner som har störst underskott i politisk delaktighet, det vill 

säga de kommuner i vilken skillnaden mellan ungas efterfrågade delaktighet och upplevda 

möjlighet till delaktighet är störst. Av tabell 25 framgår att vi har störst underskott i 

delaktighet i Högsby (36 procentenheter), Nybro (35 procentenheter), Eksjö (32 

procentenheter) och Vimmerby (30 procentenheter).  

 

Det omvända, det vill säga de lägsta andelarna i underskott, finner vi i Torsås (11 

procentenheter), Mörbylånga (15 procentenheter), Hultsfred (16 procentenheter), 

Oskarshamn (17 procentenheter), Emmaboda (17 procentenheter) och Borgholm (17 

procentenheter). Västervik (24 procentenheter) intar härvidlag en mellanställning. Vi finner 

alltså att underskotten i de studerade kommunerna kan varierar i relativ stor omfattning. 

Högsbys och Nybros underskott i politisk delaktighet är drygt tre gånger så stort som 

Torsås. Med andra ord finns det betydligt fler unga i Högsby och Nybro som efterfrågar 

delaktighet än som upplevelser en möjlighet till delaktighet. I Torsås, däremot, är andelen 

unga som efterfrågar delaktighet låg men detsamma gäller också upplevelsen av möjlighet 

till delaktighet. 

 

Vi har dock mer att lära av tabell 25. Det är viktigt att påpeka att där 

delaktighetsunderskottet är stort så är efterfrågad delaktighet stor och möjlighet till 

delaktighet låg. Att så är fallet kan beskrivas på två olika sätt. Det ena är att kommuner 

som Högsby, Nybro, Eksjö och Vimmerby har ett problem. De lider av 

delaktighetsunderskott. De har många unga som vill delaktighet och få som upplever att de 

saknar den möjligheten. Det andra är att just Högsby, Nybro, Eksjö och Vimmerby är de 

kommuner som har den största möjligheten! De är ju i dessa kommuner unga vill 

delaktighet men inte upplever möjligheter till delaktighet. Med andra ord, och detta är 

viktigt, är Högsby, Nybro, Eksjö och Vimmerby kommuner med stor potential till just 

ökad delaktighet. Lösningen ligger i att hitta former för ökade möjligheter till delaktighet 
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bland unga som i så hög grad efterfrågar den. Vi finner därför att underskott i delaktighet 

utgör en högst påtaglig möjlighet. Det handlar om att ge unga den delaktighet de 

efterfrågar.  

 

Tabell 25. Ungas underskott i politisk delaktighet bland unga i de elva studerade kommunerna. I 

procentenheter.  

 Efterfrågad delaktighet Möjlighet till delaktighet Underskott i delaktighet 

 

Högsby 49   13   36 

Eksjö 47   15   32 

Nybro 46   11   35 

Borgholm 43   26   17 

Vimmerby 43   13   30 

Västervik 40   16   24 

Oskarshamn 40   24   16 

Emmaboda 38   21   17 

Hultsfred 33   17   16 

Mörbylånga 30   15   15 

Torsås 28   17   11 

 

 

Den just gjorda analysen reser en andra fråga om just underskott på delaktighet, nämligen 

att ett litet underskott på delaktighet inte nödvändigtvis måste vara något att glädjas över. I 

de bästa av världar, om vi vill uppfylla ungdomspolitikens krav på ungas delaktighet, bör 

alla kommuners unga på en och samma gång uppvisa höga andelar för efterfrågad 

delaktighet och hög upplevelse av möjlighet till delaktighet. Vi skulle då han en situation 

där merparten av unga ville vara delaktiga och upplever att de har möjlighet till 

delaktighet. Underskottet på delaktighet skulle då vara litet eller obefintligt. Därmed skulle 

ungdomspolitiken vara uppfylld. Men så ser det inte ut i de studerade kommunerna. Vi 

finner snarare att de kommuner som har lägst underskott i politisk delaktighet, Torsås och 

Mörbylånga, på en och samma gång har låga andelar efterfrågad delaktighet och låga 

andelar möjlighet till delaktighet. Låga underskott i delaktighet förklaras då av liten 

efterfrågan på delaktighet och liten möjlighet till delaktighet. Här kan kommuner som 

Torsås och Mörbylånga eventuellt stå inför ett än större bekymmer än kommuner som 

Högsby och Nybro. Om Torsås och Mörbylånga vill uppfylla ungdomspolitikens krav på 
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ungas politiska delaktighet, så måste de först mobilisera en efterfrågan på delaktighet bland 

unga som inte efterfrågar delaktighet. Vi lär oss alltså att låga andelar i underskott på 

politiskt underskott endast är något eftersträvansvärt om det bygger på höga andelar 

efterfrågad delaktighet och höga andelar med avseende på möjlighet till delaktighet.  

 

Ytterligare en viktig problematik är viktig att beröra. Varför är efterfrågan på delaktighet 

så mycket större i kommuner som Högsby, Nybro, Eksjö och Vimmerby än i kommuner 

som Torsås, Mörbylånga och Hultsfred? Det generella svaret kan ju inte vara att i 

kommuner med liten möjlighet till delaktighet är efterfrågan på delaktighet hög. Om så 

vore fallet skulle ju efterfrågan vara hög i samtliga kommuner. En intressant 

forskningsfråga, som här inte kan besvaras, är när leder liten möjlighet till delaktighet till 

ökad efterfrågan på delaktighet och när gör den inte det? Varför, som exempel är 

efterfrågan på delaktighet så mycket större i Högsby än i Mörbylånga och Torsås? 

Möjligheten till politisk delaktighet är ju i stort densamma! Det enda, men viktiga, vi i 

detta sammanhang kan konstatera är att kommuner med stort underskott i politisk 

delaktighet står inför helt andra möjlighet till att minska underskottet än kommuner med 

litet underskott. Inte minst därför att kommuner med litet underskott också har en liten 

efterfrågan på delaktighet. Medan kommuner som Högsby, Nybro, Eksjö och Vimmerby 

”bara” har att börja lyssna, så måste kommuner som Torsås, Mörbylånga och Hultsfred 

prata med unga om varför de inte efterfrågar politisk delaktighet. Vad är skälet till detta 

politiska ointresse för delaktighet i den egna kommunens utveckling? Att de redan har det 

bra? Att de har gett upp? Att de inte är intresserade av andra skäl? Vi finner följaktligen att 

delaktighet är lösningen på att förstå att förstå ointresse för delaktighet!  

 

Slutligen bör vi också konstatera att det inte finns någon kommun med överskott i 

delaktighet. Med andra ord: vi har inga kommuner där unga tycker att de har för stora 

möjligheter till politisk delaktiga. Av tabell 25 framgår med all tydlighet att möjligheten 

till politisk delaktighet genomgående är låg. Endast Borgholm (26 procent), Oskarshamn 

(24 procent) och Emmaboda (21 procent) når över 20 procent.  
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Sammanfattning 

 

Vår redovisning av relationen mellan efterfrågan delaktighet – att vilja vara med och 

påverka frågor som rör den egna kommunens utveckling – och möjlighet till delaktighet – 

att uppleva att det finns stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer 

i kommunen – visar… 

 

 att en jämförelse mellan andelen unga som efterfrågan delaktighet och som upplever möjlighet till 

delaktighet bland unga synliggör ett underskott på delaktighet 

 att ett sådant politiskt underskott på delaktighet är något större bland flickor än bland pojkar 

 att unga vuxnas politiska underskott i delaktighet i stort är detsamma som unga 

 att det politiska underskottet bland flickor är något större än pojkar också bland unga vuxna 

 att politiskt underskott i delaktighet i relativt stor omfattning kan variera de studerade kommunerna 

emellan 

 att ett stort underskott i politisk delaktighet utgör en påtaglig möjlighet eftersom unga vill vara 

delaktiga 

 att ett litet underskott i politisk delaktighet kan utgöra ett påtagligt bekymmer om unga inte 

efterfrågar delaktighet 

 att det mest eftersträvansvärda – sett ur ungdomspolitikens perspektiv – är ett lågt underskott i 

politisk delaktighet som förklaras av en stor andel unga som efterfrågar delaktighet också i hög grad 

upplever möjlighet till delaktighet 

 att det mest eftersträvansvärda utfallet avviker högst påtagligt från hur den politiska delaktighetens 

leva former ser ut i det studerade kommunerna 

 

Kanaler för delaktighet 

 

Vi har så nått fram till vårt femte och avslutande undersökningsområde, vilket rör vad vi 

kallar kanaler för delaktighet. ”Till vem eller vart”, så lyder den aktuella Luppfrågan, 

”vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?” I tabell 26 redovisas utfallet för 

de sex svarsalternativ som enkäten erbjuder. De som svarar är de unga som svarat att de 

vill vara med och påverka. De fick också information om att de kunde ange flera 

svarsalternativ.  
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Av tabell 26 kan vi utläsa att den mest utpekade kanalen för delaktighet är personlig 

kontakt (27 procent). Att så är fallet gäller för både flickor och pojkar. Men en något större 

andel flickor (30 procent) än pojkar (24 procent) väljer just personlig kontakt. Med 

personlig kontakt avses att den unge försöker ta kontakt med någon som hon eller han 

känner. Därefter följer två i termer av andelar relativt likartade kanaler. Drygt var tionde 

unga (13 procent) anger sociala medier. Det gäller i stort i samma utsträckning flickor (14 

procent) som pojkar (13 procent). Det andra är politiskt parti, som 11 procent anger. Här är 

andelen flickor (11 procent) och pojkar (11 procent) densamma.   

 

Efter personlig kontakt, sociala medier och politiskt parti följer tre relativt jämnstora 

alternativ, nämligen att ta kontakt med tjänstemän/politiker (8 procent), en organiserad 

ungdomsgrupp (till exempel ett ungdomsråd) (7 procent) och en förening (6 procent). När 

det gäller dessa tre alternativ är könsskillnaderna mycket små.  

 

Tabell 26. Ungas val av kanaler för delaktighet i den egna kommunen. I procent. 

 

 Unga (2012)  

 Alla Flickor Pojkar  

 

Personlig kontakt 27 30 24  

Sociala medier 13 14 13  

Politiskt parti 11 11 11  

Tjänstemän/ 8  6 9 

Politiker 

Organiserad 7  8 6 

ungdomsgrupp  

Förening 6  7 5  

 

 

Vi finner därmed att unga som vill påverka något i sin hemkommun i första hand väljer att 

ta kontakt med något som de personligen känner och som de tror att de kan påverka. Det 

gäller både pojkar och, särskilt så, flickor. Därefter följer kontakt via sociala medier och 

politiskt parti. Att ta kontakt med politiker/tjänstemän, organiserade ungdomsgrupper och 

föreningar är än mindre vanligt.  
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Det kan också sägas, även om det inte redovisas i tabellform, att utfallet för unga vuxna i 

stort är mycket likartat.  

 

Sammanfattning 

 

Redovisningen av vilka kanaler unga väljer när de söker politisk delaktighet – när de vill 

påverka något i sin egen hemkommun – visar… 

 

 att personlig kontakt med någon man känner och som man tror att man kan påverka utgör den 

vanligaste kanalen 

 att personlig kontakt är den vanligaste kanalen för påverkan både bland flickor och pojkar 

 att det är något vanligare att flickor än pojkar väljer personlig kontakt 

 att sociala medier och politiskt parti är de vanligaste kanalerna för påverkan i kommunen efter 

personlig kontakt 

 att kanaler som att ta kontakt med tjänsteman/politiker, organiserade ungdomsgrupper (som 

ungdomsråd) eller föreningar är än mindre vanligt 

 att vi därmed kan hävda att informella kontaktvägar tycks vanligare än formella kontaktvägar 

 att tilltron till direkt kontakt med människor, ansikte mot ansikte, är vanligare än medier om man 

vill påverka något i den egna kommunen 
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7. FRÅN DELAKTIGHET SOM UNDERSKOTT TILL 

DELAKTIGHET SOM MÖJLIGHET 

 

Vi avslutade det inledande kapitlet med att formulera rapportens övergripande syfte. Med 

utgångspunkt i relationen mellan ungdomspolitikens mål och delaktighetens levda former 

bland unga och unga vuxna skulle vi söka svar på hur ungdomspolitikens måluppfyllelse 

kan förstärkas. Just därför har vårt avslutande kapitel fått rubriken Från delaktighet som 

underskott till delaktighet som möjlighet.  

 

Syftet är, som läsaren vet, beroende av svar på fyra med varandra förbundna vägledande 

frågor. Den första frågan avsåg vad ungdomspolitiken har att säga om ungas och unga 

vuxnas delaktighet. Frågan fick sitt svar i rapportens andra kapitel om det normativa 

rummet. Så fick läsaren klart för sig de förväntningar på delaktighet som ungdomspolitiken 

ger uttryck för.  

 

Den andra frågan handlade om hur unga och unga vuxna själva upplevde olika former av 

delaktighet. Både den de vill ha och den de upplever sig få. Härvidlag talade vi om 

delaktighetens levda former. Vi gjorde det inom ramen för fyra olika teman, nämligen 

skola, fritid, arbete och politik. Denna fråga fick sina svar i kapitel 3, 4, 5 och 6.  

 

Med den tredje frågan vill vi relatera svaret på den första frågan om ”normativt rum” med 

svaren på den andra frågan om ”delaktighetens levda former”. Avsikten är förstås att 

försöka bedöma om ungas och unga vuxnas delaktighet i Kalmar län och Eksjö kommun 

lever upp till ungdomspolitikens förväntningar. Följaktligen löd den tredje frågan så här: 

”Kan delaktighetens levda former anses leva upp till det normativa rummets 

förväntningar?” 

 

Så till den fjärde och avslutande frågan, som intresserar sig för vad vi har lärt oss om 

delaktighetens levda former som kan bidra till att vi bättre kan uppfylla ungdomspolitikens 

förväntningar på ungas och unga vuxnas delaktighet. Vi avser alltså att sluta i positiv anda, 

det vill säga med möjligheter för en i högre grad uppfylld ungdomspolitik. Det är detta 
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svar vi kallar en pragmatik för delaktighet. Med denna pragmatik avslutas detta kapitel och 

vår rapport.  

 

Men först ska vi emellertid återvända till själva början. Vi inleder alltså med att påminna 

läsaren om kärninnehållet i ungdomspolitiken. Därefter återvänder vi till delaktighetens 

levda former bland studiens unga och unga vuxna. Vad har vi härvidlag i huvudsak lärt 

oss? Först därefter är det möjligt att formulera ett rimligt svar på den tredje frågan om 

ungdomspolitiken kan anses vara uppfylld? Eller står vi inför ett högst påtagligt 

framträdandegap mellan det normativa rummets förväntningar och delaktighetens levda 

former? Avslutningsvis skisserar vi olika infallsvinklar på just möjligheter till en 

delaktighet som bättre kan bidra till att uppfylla ungdomspolitikens förväntningar. 

Utgångspunkten för dessa möjligheter är tre delaktighetsunderskott, vilka efterhand 

kommer att synliggöras. Därmed är vårt övergripande syfte uppfyllt på det sätt som 

Luppenkäten möjliggör.  

 

Tillbaka till ungdomspolitiken 

 

Den första vägledande frågan gäller ungdomspolitiken. Vi lovade att sammanfatta vad 

denna politik har att säga om delaktighet. Frågan fick sitt svar i rapportens andra kapitel 

med rubriken Det normativa rummet: ungdomspolitik och delaktighet. Vi lärde oss att 

ungas och unga vuxnas delaktighet (liksom livsvillkor) står i centrum för 

ungdomspolitiken. Vi lärde oss också att alla unga och unga vuxna oavsett bakgrund och 

tidigare erfarenheter ska ha tillgång till delaktighet i termer av inflytande. Härvidlag ska 

unga och unga vuxna tas i anspråk och utgöra resurser. Inte endast när det gäller egna 

förhoppningar, planer och ambitioner. Det gäller också med avseende på livsvillkor och 

samhällsutveckling. Därtill hävdar ungdomspolitiken att kunskap om ungas delaktighet ska 

ligga till grund för arbetet med att förverkliga ungdomspolitiken. Med andra ord är 

delaktighet en avgörande förutsättning för att utveckla ungas och unga vuxnas livsvillkor.  

 

Svaret på vår första vägledande fråga är alltså att unga och unga vuxna ska vara 

delaktighet i betydelsen att tas i anspråk och utgöra resurser i samt ges inflytande över 

sina egna liv och utvecklingen av det samhälle där de lever sina liv. Det mest 
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grundläggande är att ungas och unga vuxnas upplevelser, erfarenheter och uppfattningar 

ska ses som just resurser, som tillgångar i arbetet med att utveckla deras livsvillkor.  

 

Delaktighetens levda former 

 

Vår andra vägledande fråga om ungas och unga vuxnas upplevelser av och uppfattningar 

om delaktighetens levda former krävde mer omfattande svar. ”Hur upplever unga och unga 

vuxna själva”, undrade vi, ”den delaktighet de vill ha och får tillgång till”? Fyra teman 

med stor relevans för ungdomspolitikens strävanden sattes i fokus, nämligen skola, fritid, 

arbete och politik. Varje tema erbjöd också varierande förståelser av vad fenomenet 

delaktighet kan avse.  

 

Låt oss rekapitulera vad vi i huvudsak har kommit fram till när det gäller ungas och unga 

vuxnas delaktighet. Avsikten är att synliggöra några tydliga mönster. Vi börjar med 

delaktigheten i skolan. Därefter följer i tur och ordning fritid, arbete och politik. 

 

Skolan och delaktigheten 

 

Delaktigheten i skolan redovisades i två undersökningsområden. Vi inledde med området 

undervisning och lärande och fann att unga och unga vuxna i hög grad efterfrågade 

delaktighet i frågor som rör undervisning och lärande. Det gällde främst arbetsformer, 

hemuppgifter, examinationer, kunskapsinnehåll och skoldagens organisering. Det omvända 

var också fallet. Mycket låga andelar unga och unga vuxna ville inte alls vara delaktiga. Vi 

fann även att unga och unga vuxna i större utsträckning efterfrågade delaktighet än de 

erhöll delaktighet. Följaktligen fann vi ett underskott i delaktighet. Med andra ord: de var 

betydligt vanligare att de ville ha delaktighet än att de fick det. Att så var fallet gällde för 

både unga och unga vuxna. Därtill visade den longitudinella jämförelsen att hög 

efterfrågan på delaktighet och relativt stora underskott i delaktighet var beständiga över tid. 

Det var alltså inte så att delaktighetsunderskottet minskar när unga blir unga vuxna. Vi 

kunde dessutom visa att samtliga studerade kommuner hade underskott i delaktighet. 

Samtidigt redovisade vi högst påtagliga skillnader kommunerna emellan. De högsta 

andelarna för delaktighetsunderskott gällde flickor. I de flesta kommuner var därtill 
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delaktighetsunderskottet högre bland flickor än bland pojkar. Några kommuner 

kännetecknades även av en mycket påtaglig könspolarisering. Det betyder att skillnaderna i 

delaktighetsunderskott kunde vara mycket stor när flickor jämfördes med pojkar.  

 

Så till skoltemats andra undersökningsområde, nämligen skolmiljö. Här visade sig utfallet i 

stort vara detsamma som för det första undersökningsområdet. Unga och unga vuxna 

efterfrågade i hög grad delaktighet i frågor som rör skolmiljö. Det gällde främst frågor som 

rör skolmat, normsystem och inre skolmiljö. Få unga och unga vuxna saknade därtill helt 

och hållet vilja till en sådan delaktighet. Åter fann vi alltså ett gap mellan efterfrågad och 

erhållen delaktighet. Även här stod vi inför ett delaktighetsunderskott. Och precis som i 

fallet med undervisning och lärande så visade den longitudinella jämförelsen att 

delaktighetsunderskottet var varaktigt över tid. Det förändras därmed inte när unga (2009) 

blev unga vuxna (2012). Med andra ord: ungas delaktighetsunderskott minskar inte när de 

blir äldre. Därtill fann vi att samtliga studerade kommuner, även om det kunde variera 

betänkligt, uppvisade underskott i delaktighet. Att så var fallet var vanligare bland flickor 

än bland pojkar. En stark könspolarisering var dock endast synlig i ett fåtal kommuner.  

 

Vi kan så sammanfatta huvudresultatet för temat ”skola och delaktighet” i följande tio 

punkter:  

 

1. Unga och unga vuxna efterfrågade i hög grad delaktighet i frågor som rörde undervisning och 

lärande och skolmiljö. 

2. För området undervisning och lärande gällde det främst frågor om arbetsformer, hemuppgifter, 

kunskapsinnehåll och skoldagens organisering. 

3. För området skolmiljö gällde det främst frågor om skolmat, normsystem och inre skolmiljö. 

4. Mycket låga andelar unga och unga vuxna avvisade helt och hållet vilja till delaktighet. 

5. Efterfrågan på delaktighet var genomgående större än erhållen delaktighet: unga och unga vuxna 

ville alltså mer delaktighet än de fick. 

6. Det rådde alltså ett underskott på delaktighet i skolan. 

7. Det fanns därtill tendenser till att detta underskott var något större bland flickor än bland pojkar. 

8. Delaktighetsunderskottet kan variera kraftigt de studerade kommunerna emellan. 

9. Några kommuner uppvisade högst påtagliga underskott. 

10. Några kommuner uppvisade därtill en högst påtaglig könspolarisering. 
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Vi kunde alltså konstatera att unga och unga vuxna inte fick den delaktighet de vill ha. 

Följaktligen rådde delaktighetsunderskott i skolan. Vi fann också att detta underskott 

kunde variera högst påtagligt i olika miljöer och mellan pojkar och flickor. 

 

Fritid och delaktighet 

 

Rapportens andra tema rör delaktighet inom den fria tidens område. Vi undersökte fyra 

områden, nämligen fritidsutbud, fritidsbalans, relationen mellan utbud och balans och 

ekonomisk utsatthet. Vi fann att det var vanligt att unga upplevde att fritidsutbudet i den 

egna hemkommunen var omfattande. Stora majoritetsandelar unga svarade att utbudet var 

stort eller relativt stort. Det gällde pojkar i något större utsträckning än flickor. Men 

härvidlag var könsskillnaderna inte särskilt stora. En longitudinell jämförelse mellan unga 

2009 och unga 2012 visade dock på en någon minskad andel unga som upplever 

fritidsutbudet som stort eller relativt stort. Det gällde för både pojkar och, i något större 

utsträckning, flickor.  

 

Vi fann också att majoritetsandelar av unga vuxna svarade att fritidsutbudet var stort eller 

relativt stort. Men här var andelarna lägre än för unga. Följaktligen fann vi att unga vuxnas 

upplevelser av fritidsutbudet inte var lika positivt som ungas upplevelser. Detta stöds av 

den longitudinella jämförelsen som ju visade att upplevelsen av ett stort och relativt stort 

fritidsutbud försvagades när ung blev unga vuxna. Det gällde både pojkar och flickor. 

Särskilt så bland flickor när vi koncentrerade oss på dem som svarade att fritidsutbudet var 

stort. Därtill visade en jämförelse mellan de studerade kommunerna att upplevelsen av ett 

stort eller relativt stort fritidsutbud kunde variera högst påtagligt. I endast en kommun var 

andelen flickor som tycker att fritidsutbudet var stort eller relativt stort större än andelen 

pojkar som upplevde detsamma. Påtaglig könspolarisering förekom men endast i en 

kommun.  

 

Det andra undersökningsområdet avsåg fritidsbalans. Vi koncentrerade oss här i huvudsak 

på unga och unga vuxna med just fritidsbalans, det vill säga de som upplevde att de hade 

lagom med fri tid för att hinna med de aktiviteter de ville ägna sig åt. Vi fann att en relativt 

stor andelsmajoritet av unga hade en fritid i balans. Härvidlag fanns ingen större skillnad 



 89 

mellan flickor och pojkar. Däremot fann vi att andelen med fritidsbalans minskade när 

unga blev unga vuxna. Samtidigt ökade andelelen med underskott i fritid. Med andra ord 

hamnade de unga när de blev unga vuxna oftare i en situation där tiden inte riktigt räckte 

till för att göra det de ville göra på fritiden. Att så upplevdes vara fallet gällde i påtagligt 

större utsträckning flickor än pojkar. Därtill uppvisade området fritidsbalans mycket stora 

variationer mellan kommunerna. I sju av dessa var det vanligare att en större andel unga 

pojkar än unga flickor hade en fritid i balans. Det var också bland flickor vi fann de lägsta 

andelarna för en fritid i balans. De största andelarna, däremot, återfanns bland både flickor 

och pojkar. Något som visar på att det just kan finnas stora skillnader kommunerna 

emellan. Endast en kommun uppvisade emellertid en högst påtaglig könspolarisering.  

 

Vad fann vi så med avseende på relationen mellan fritidsutbud och fritidsbalans? Jo, att 

med upplevelsen av ett stort fritidsutbud följde en påtagligt större andel unga med en fritid 

i balans. Det gällde för både flickor och pojkar. Vi fann även det omvända. Med en 

upplevelse av ett litet fritidsutbud minskade andelen unga med en fritid i balans högst 

påtagligt. Därtill ökade andelen unga med både underskott och överskott på fri tid. Med 

svagt fritidsutbud blir alltså både andelen unga som inte hinner göra vad de vill och unga 

som inte hittar något att göra större.  

 

Slutligen det undersökningsområde som avsåg erfarenheter av ekonomisk utsatthet under 

det senaste halvåret. Vi fann att ungefär var tionde ung hade upplevt ekonomisk utsatthet i 

fritid. Det betyder att de hade fått avstå från medverkan i något på fritiden, som många 

andra unga gör, till följd av att familjen inte haft råd. Vi fann också att nästan var femte 

ung av ekonomiska skäl hade avstått från att följa med på utflykter/resor som kompisar åkt 

på. Därtill hade var fjärde ung avstått från konsumtion, det vill säga från att köpa något de 

ville ha, som många andra i den egna åldern har, för att den egna familjen inte haft råd. I 

samtliga dessa tre exempel – att avstå från fritidsaktivitet, utflykter/resor och konsumtion – 

var andelen flickor som upplevt ekonomisk utsatthet något större än pojkar. Dessutom 

visade en jämförelse mellan unga och unga vuxna att de senare i högre grad upplevde 

ekonomisk utsatthet än de förra. Även bland unga vuxna var andelen flickor med denna 

utsatthet något högre än andelen pojkar.  
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Vi avslutade området om ekonomisk utsatthet med att beskriva denna utsatthet i de 

studerade kommunerna. Vi fann att just fritidsaktiviteter och konsumtion uppvisade högst 

påtagliga variationer kommunerna emellan. Resor och utflykter, däremot, visade på endast 

mindre variationer.  

 

Vi kan så sammanfatta de huvudsakliga utfallet för ”fritid och delaktighet” i 19 punkter. 

 

1. Unga upplevde i förhållandevis hög grad att deras fritidsutbud är omfattande. 

2. Det gällde både flickor och, i något större utsträckning, pojkar. 

3. Andelen unga som upplevde ett omfattande fritidsutbud 2012 var något lägre än andelen unga som 

upplevde ett omfattande fritidsutbud 2009. 

4. Också unga vuxna upplevde relativt omfattande fritidsutbud, men andelen var lägre än bland unga. 

5. När unga blev unga vuxna hade deras upplevelse av ett omfattande fritidsutbud försvagats. Det 

gällde både flickor och pojkar. Särskilt så flickor som upplevde att fritidsutbudet var stort. 

6. Upplevelsen av fritidsutbudets storlek kunde variera högst påtagligt mellan de studerade 

kommunerna. 

7. I samtliga studerade kommuner utom en var det vanligare att pojkar upplevde ett omfattande 

fritidsutbud än flickor.  

8. Påtaglig könspolarisering med avseende på fritidsutbud förekom men var ovanligt. 

9. En relativt stor andel unga gav uttryck för en fritid i balans. Det gällde både flickor och pojkar.  

10. När unga blev unga vuxna minskade andelen som upplever fritidsbalans. Att så var fallet gällde 

oftare flickor än pojkar.  

11. Andelen unga med fritidsbalans varierade påtagligt de studerade kommunerna emellan 

12. I de studerade kommunerna var det vanligare att flickor hade lägre andelar för fritidsbalans än 

pojkar.  

13. En påtaglig könspolarisering visade sig dock ovanlig.  

14. Med ungas upplevelser av ett omfattande fritidsutbud följde fler unga med en fritid i balans. 

15. Ungefär var tionde ung upplevde ekonomisk utsatthet med avseende på fritid. 

16. Ungefär femte ung upplevde ekonomisk utsatthet med avseende på utflykter/resor. 

17. Ungefär var fjärde ung upplevde ekonomisk utsatthet med avseende på konsumtion 

18. Andelen flickor som upplevde ekonomisk utsatthet var genomgående något högre än andelen pojkar 

som upplevde detsamma.  

19. Ekonomisk utsatthet med avseende på fritid och konsumtion uppvisade högst påtagliga variationer 

de studerade kommunerna emellan.  
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Vi fann därmed att fritidsutbud och fritidsbalans var relativt omfattande. Vi fann också att 

ett omfattande fritidsutbud med stor sannolikhet var bra för en fritid i balans. Den 

ekonomiska utsattheten gällde större eller mindre andelsminoriteter. Olika kommuner 

uppvisade högst påtagliga variationer när det gällde just fritidsutbud, fritidsbalans och 

ekonomisk utsatthet.  

 

Arbete och delaktighet 

Med vårt tredje tema riktade vi intresset mot ungas och unga vuxnas delaktighet på 

arbetsmarknaden. Vi undersökte först hur vanligt det var att just unga och unga vuxna hade 

haft extrajobb respektive sommarjobb. Vi intresserade också för om de hade sökt men inte 

fått eller inte hade sökt sådana jobb. Vi fann att ungefär var tionde ung hade erfarenhet av 

extrajobb. Vi fann även att de inte i någon större utsträckning hade sökt några sådana jobb. 

Könsskillnaderna var härvidlag små eller obefintliga. Sommarjobb är dock vanligare än 

extrajobb. Ungefär var femte ung hade haft sommarjobb. Även här var det en stor andel 

som inte sökte sommarjobb. Inte heller här fanns några könsskillnader.  

 

Både extrajobb och sommarjobb visade sig vanligare bland unga vuxna än bland unga. 

Drygt var femte ung vuxen hade erfarenhet av extrajobb. Andelen flickor med extrajobb 

var något högre än andelen pojkar med extrajobb. Men könsskillnaderna var små. Det var 

också vanligare att unga vuxna sökte men inte fick extrajobb än att unga gjorde detsamma. 

Även här fann vi endast små könsskillnader. Också sommarjobb visade sig betydligt 

vanligare bland unga vuxna än bland unga. Närmare sju av tio unga vuxna har haft 

sommarjobb. Precis som i fallet med extrajobb visade sig könsskillnaderna vara små.  

 

I ett andra undersökningsområde redovisade vi kommunvariationer med avseende på just 

unga vuxna som haft sommarjobb. Även här fann vi påtagliga variationer mellan de 

studerade kommunerna. Dessa stora skillnader gällde såväl de som haft sommarjobb, de 

som sökt men inte hade fått och de som inte hade sökt sommarjobb. Vi varnade dock för 

att dessa andelar i vissa fall kan vara vilseledande, då olika kommuner kan ha olika 

satsningar på sommarjobb som vänder sig till olika årskullar.  

 



 92 

I ett tredje undersökningsområde gjorde vi ytterligare jämförelser med avseende på unga 

vuxna och sommarjobb. Jämförelserna gällde utbildningskapital, inrikes och utrikes födda 

och funktionsnedsättning. Vi fann att unga vuxna med litet utbildningskapitel i mindre 

utsträckning hade haft sommarjobb än unga med varken litet eller stor utbildningskapital 

och unga med stort utbildningskapital. De två senare kategorierna hade i samma 

utsträckning haft sommarjobb. Här lärde vi oss också att unga vuxna med litet 

utbildningskapital både hade sökt men inte fått och inte sökt sommarjobb i större 

utsträckning än unga vuxna med större utbildningskapital.  

 

Därefter jämförde vi unga vuxna och sommarjobb med avseende på om unga vuxna var 

födda i Sverige eller om de var utrikes födda (utom Europa). Vi fann att unga vuxna som 

var inrikes födda i betydligt större utsträckning hade erfarenhet av sommarjobb än utrikes 

födda. Härvidlag hade utrikes födda både varit mer sökaktiva och inte hade sökt 

sommarjobb än inrikes födda.  

 

Vi jämförde även unga vuxna och sommarjobb med avseende på om de har eller inte har 

funktionsnedsättning. Vi fann att unga vuxna med funktionsnedsättning i något mindre 

utsträckning hade haft sommarjobb än unga vuxna utan funktionsnedsättning. Men 

skillnaderna var härvidlag inte särskilt påtagliga.  

 

Ett fjärde undersökningsområde avslutade våra beskrivningar av arbete och delaktighet. Vi 

undersökte hur vägen till sommarjobb såg ut bland unga vuxna. Tre vägar dominerade 

stort, nämligen personligt nätverk, kommunen och att själv kontakta en arbetsplats. Av 

dessa tre utgjorde personligt nätverk och kommunen de vanligaste vägarna till ett 

sommarjobb. Att själv kontakta en arbetsplats hamnade därmed på tredje plats. Alternativ 

som att söka en utannonserad tjänst eller Arbetsförmedlingen existerade i stort sett inte 

alls.  

 

Även när det gäller vägen till sommarjobb gjorde vi en rad jämförelse. Vi började med 

kön. Det visade sig att pojkar oftare än flickor fick jobb via personliga nätverk. När det 
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gällde att själv ta kontakt med en arbetsplats för att få sommarjobb var förhållandet det 

omvända. Flickor gjorde det i större utsträckning än pojkar.  

 

Jämförelsen mellan unga vuxna med olika mängd utbildningskapital visade att det främst 

var unga vuxna med varken litet eller stort utbildningskapital som i störst utsträckning fick 

sommarjobb via personligt nätverk. Det tycks alltså vara just denna kategori av unga vuxna 

som är mest sociogeografiskt förankrad i den egna hemmiljön.  

 

Hur såg de då ut när det gällde vägarna till sommarjobb när vi jämförde inrikes och utrikes 

födda? Det visade sig att utrikes födda i större utsträckning än de inrikes födda fick sitt 

sommarjobb via kommunen. Samma utfall gällde också för att själv ta kontakt med en 

arbetsplats. Utrikes födda fick alltså i större utsträckning än inrikes födda sina sommarjobb 

genom att just på egen hand kontakta arbetsplatser. Inrikes födda, däremot, fick i större 

utsträckning än utrikes födda sommarjobba via personligt nätverk. Därtill angav nästan var 

femte utrikes född svarsalternativet ”annat”. Bland inrikes födda var andelen betydligt 

lägre.  

 

Slutligen visade jämförelsen mellan unga vuxna med och utan funktionsnedsättning inte på 

några nämnvärda skillnader. Deras respektive vägar till sommarjobb var i stort mycket 

likartade.  

 

Så kan vi då sammanfatta det huvudsakliga utfallet för ”fritid och arbete” i 12 punkter. 

 

1. Unga hade i relativt liten utsträckning erfarenheter av sommarjobb och, särskilt så, extrajobb. Det 

gällde i stort för såväl flickor som pojkar.  

2. Unga vuxna hade i betydligt större utsträckning än unga erfarenheter av extrajobb och, särskilt så 

sommarjobb. En påtaglig majoritet av unga vuxna hade haft sommarjobb. 

3. Andelen unga vuxna som hade haft sommarjobb varierade påtagligt mellan de studerade 

kommunerna. Det gällde också andelen unga vuxna som sökt men inte fått och inte sökt 

sommarjobb.  

4. Unga vuxna med litet utbildningskapital hade i mindre utsträckning haft sommarjobb än unga vuxna 

med större mängd utbildningskapital. Samtidigt hade unga vuxna med litet utbildningskapital i 

jämförelse med unga vuxna med större mängd utbildningskapital i större utsträckning både sökt och 

inte fått och inte sökt sommarjobb.  
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5. Unga vuxna som är utrikes födda (utom Europa) hade i mindre utsträckning haft sommarjobb än 

unga vuxna som är inrikes födda. De utrikes födda hade oftare både sökt men inte fått och inte sökt 

sommarjobb än inrikes födda. 

6. Unga vuxna med funktionsnedsättning hade i något mindre utsträckning inte haft sommarjobb än 

unga vuxna utan funktionshinder. Men skillnaderna var här inte särskilt påtagliga.  

7. Unga vuxnas vanligaste vägar till ett sommarjobb var personligt nätverk, kommunen och att själv ta 

kontakt med en arbetsplats.  

8. Pojkars väg till sommarjobb gick oftare än flickors väg till sommarjobb via personliga närverk. 

Flickors väg till sommarjobb gick oftare än pojkars väg till sommarjobb via att de själva hade tagit 

kontakt med en arbetsplats.  

9. Unga vuxna med varken litet eller stort utbildningskapital var den utbildningskategori av unga 

vuxna som i störst utsträckning hade fått sommarjobba via personligt nätverk. Här visade sig alltså 

således den sociogeografiska förankringen som störst.  

10. Unga vuxna som är utrikes födda fick i störst utsträckning sina sommarjobb via kommunen. Det var 

också relativt aktiva när det gällde att själv ta kontakt med en arbetsplats.  

11. Unga vuxna som är inrikes födda fick oftast sommarjobb via personliga nätverk.  

12. När det gäller unga vuxna med och utan funktionshinder fanns inga större skillnader när det gällde 

vägen till ett sommarjobb.  

 

Vi fann följaktligen att det främst var unga vuxna som hade extrajobb och sommarjobb. Vi 

fann också att sommarjobb var betydligt mer vanligt än extrajobb. Härvidlag fanns inga 

påtagliga könsskillnader. Men andelen unga som hade haft sommarjobb kunde variera 

högst påtagligt mellan de studerade kommunerna. Vi lärde oss också att unga vuxnas 

utbildningskapital spelade roll. Detsamma gällde vart unga vuxna är födda. När det gällde 

arbete var delaktigheten som störst när det gällde flickor och pojkar som är inrikes födda 

och som inte har ett litet utbildningskapital. För dem spelade personliga nätverk stor roll. 

Andra kategorier, de med litet utbildningskapital och de som var utrikes födda fick i större 

utsträckning förlita sig på kommunen och egna aktiviteter. Trots det var det svårare för 

dem att få sommarjobb.  

 

Politik och delaktighet 

 

Med vårt fjärde och avslutande tema om delaktighet riktade vi ljuset mot politik. 

Redovisningen organiserades i fem undersökningsområden. Det första gällde i vilken 

utsträckning unga och unga vuxna var intresserade av politik, samhällsfrågor och globala 
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frågor. Vi fann att ungas intresse för samhällsfrågor och, särskilt så, globala frågor var mer 

omfattande än ungas intresse för politik. Knappt var femte ung var intresserad av politik. 

Var tredje unga var intresserad av samhällsfrågor. Drygt hälften av dem var intresserade av 

globala frågor. När det gällde politik och samhällsfrågor fanns härvidlag inga 

könsskillnader. Däremot var flickor något mer intresserade av samhällsfrågor än pojkar.  

 

Hur såg då detta intresse ut när vi jämförde unga med unga vuxna? Vi fann att unga vuxna 

var mer intresserade av politik och samhällsfrågor än unga. Intresset för globala frågor, 

däremot, visade sig vara ungefär lika stort bland ung som unga vuxna.  

 

Den longitudinella jämförelsen visade att intresset för politik ökar när unga blir unga 

vuxna. Ökningen gällde både pojkar och flickor. Men samtidigt ökade könsskillnaderna 

något. Bland unga vuxna var intresset för politik något större bland pojkar än bland flickor 

än vad det var när de var unga.  

 

Det andra undersökningsområdet rörde efterfrågad delaktighet. Här gällde frågan i vilken 

utsträckning unga och unga vuxna vill vara med och påverka frågor som rör den egna 

kommunens utveckling. Vi fann att fyra av tio unga och unga vuxna efterfrågar denna 

delaktighet. Det gäller både pojkar och, särskilt så, flickor. De senare efterfrågade 

nämligen i något större utsträckning denna delaktighet än pojkar. Den longitudinella 

jämförelsen visade därtill att efterfrågad delaktighet i stort är oförändrad när unga blir unga 

vuxna.  

 

Med vårt tredje undersökningsområde vändes blicken mot ungas och unga vuxnas 

upplevelse av möjlighet till delaktighet. Frågan gällde hur de upplevde möjligheten att föra 

fram egna åsikter till dem som bestämmer i den egna kommunen. Härvidlag hade unga och 

unga vuxna i stort samma upplevelse av möjlighet till delaktighet. Knappt var femte 

svarade att de hade mycket stora eller stora möjligheter till en sådan delaktighet. 

Könsskillnaderna, både när det gällde unga och unga vuxna, var mycket små. Den 

longitudinella jämförelsen visar att de unga när de blivit unga vuxna i något större 

utsträckning upplevde möjlighet till delaktighet. Denna lilla förändring gällde såväl flickor 
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som pojkar. Men sammantaget uppfattade vi denna förändring som ett uttryck för en i stort 

oförändrad tilltro till möjlighet till delaktighet.  

 

I vårt fjärde undersökningsområde relaterade vi efterfrågad delaktighet till självskattad 

möjlighet till delaktighet. Vi kallade utfallet av denna jämförelse för underskott i 

delaktighet. Ty efterfrågan på delaktighet visade sig större än den upplevda möjligheten till 

delaktighet. Det gällde för både unga och unga vuxna, som uppvisade mycket likartade 

andelar underskott. Både bland unga och unga vuxna var därtill delaktighetsunderskottet 

något större bland flickor än bland pojkar.  

 

I det fjärde undersökningsområdet undersökte vi även hur delaktighetsunderskottet såg ut i 

de studerade kommunerna. Vi fann att det kunde variera högst påtagligt på kommunnivå. I 

de bästa av världar – om ungdomspolitiken skulle kunna bedömas som uppfylld – skulle 

andelarna för både ungas efterfrågan på delaktighet och möjlighet till delaktighet vara 

mycket höga. Men så var inte fallet. Inte i någon kommun nådde efterfrågan på delaktighet 

över 50 procent. Inte i någon kommun nådde möjligheten till delaktighet över 26 procent. 

Och där underskottet är lågt är också efterfrågan låg. Vi lärde oss alltså här att låga andelar 

på underskott endast är något eftersträvansvärt om det bygger på höga andelar efterfrågad 

delaktighet och höga andelar med avseende på möjlighet till delaktighet. Så såg det alltså 

inte ut i någon kommun. Följaktligen konkluderade vi att delaktighet är den lösning som 

krävs om underskottet i delaktighet ska minskas. Det är också lösningen på att förstå ungas 

låga efterfrågan på delaktighet när det gäller politik. Vi behöver alltså prata med dem om 

varför de i så relativt liten utsträckning vill ha politisk delaktighet.   

 

Vi avslutade temat om politik och delaktighet med att titta på kanaler för delaktighet. Till 

vem eller vart undrar Luppenkäten, vände sig unga om de ville påverka något i sin egen 

kommun? Vi fann att unga härvidlag i första hand vände sig till någon de känner 

personligen och som de tror att de kan påverka. Att så visade sig vara fallet gällde både 

pojkar och, särskilt så, flickor. Därefter följde, i ungefär samma utsträckning, sociala 

medier och kontakt med politiskt parti. Härvidlag fanns inga tydliga könsskillnader. Än 

mindre svarsandelar fann vi för kanaler som tjänstemän/politiker, organiserad 
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ungdomsgrupp (ungdomsråd) och förening. Inte heller här fanns några nämnbara skillnader 

mellan flickor och pojkar.  

 

Vi kan nu sammanfatta huvudresultatet för temat ”politik och delaktighet” i följande 11 

punkter.  

 

1. Unga var mest intresserade av globala frågor följt av samhällsfrågor och politik. Att så var fallet 

gällde både flickor och pojkar. Men flickor var något mer intresserade av samhällsfrågor än pojkar.  

2. Unga vuxna var mer intresserade av samhällsfrågor och politik än unga. Intresset för globala frågor 

var ungefär detsamma för unga och unga vuxna.  

3. Intresset för politik ökade med stigande ålder, det vill säga när unga blev unga vuxna. Både andelen 

intresserade flickor och, särskilt så, andelen intresserade pojkar ökade med stigande ålder.  

4. Ungefär fyra av tio unga och unga vuxna efterfrågade delaktighet i betydelsen att vilja vara med och 

påverka frågor som rör den egna kommunens utveckling. Andelen flickor som efterfrågade denna 

delaktighet var något större än andelen pojkar.  

5. När unga blir unga vuxna förblev andelen som efterfrågar delaktighet ungefär ensamma. Andelen 

som efterfrågade delaktighet steg alltså inte med ökad ålder.  

6. Knappt var femte ung och ung vuxen upplevde möjlighet till delaktighet, det vill säga att de hade 

möjlighet att föra fram egna åsikter till de som bestämmer i den egna kommunen. Könsskillnaderna 

var härvidlag mycket små.  

7. När unga blir unga vuxna upplevde de dock i något större utsträckning möjlighet till delaktighet. Att 

så var fallet gällde såväl flickor som pojkar. Men sammantaget bör denna lilla ”förändring” snarare 

tolkas som att uttryck för att upplevelsen av möjlighet till delaktighet i stort visade sig oförändrad 

när unga blev unga vuxna.  

8. En jämförelse mellan ungas och ungas vuxnas efterfrågan på delaktighet och möjlighet till 

delaktighet synliggjorde alltså ett en underskott i delaktighet. Viljan till delaktighet var alltså mer 

omfattande än tilltro till att denna var möjlig.  

9. Delaktighetsunderskottet var därtill något större bland flickor än bland pojkar. Att så var fallet 

gällde både unga och unga vuxna.  

10. Delaktighetsunderskottet varierade påtagligt mellan de studerade kommunerna. 

11. De vanligaste kanalerna som unga använde sig av om de ville försöka påverka något i den egna 

kommunen var att vända sig till någon man känner personligen. På andra och tredje plats fann vi 

sociala medier och politiska partier. Kanaler som nämndes i mycket liten utsträckning var 

tjänsteman/politiker, organiserad ungdomsgrupp och förening. Härvidlag fanns inga nämnbara 

skillnader mellan flickor och pojkar.  
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Vi fann därmed att ungas och unga vuxnas intresse för politik, samhällsfrågor och globala 

frågor trots allt kunde bedömas som förhållandevis stort. Och att det gällde såväl flickor 

som pojkar. Intresset för just politik steg därtill något när de unga blev unga vuxna. Därtill 

var andelen som efterfrågar delaktighet större än andelen som upplevde möjlighet till 

delaktighet. Vi fann alltså ett delaktighetsunderskott, som var något större bland flickor än 

bland pojkar. Och det gällde samtliga studerade kommuner även om 

delaktighetsunderskottet kunde variera högst påtagligt. Tyvärr ökade inte ungas 

upplevelse av möjlighet till delaktighet när de blev unga vuxna. När unga vill försöka 

påverka utvecklingen i den egna kommunen sökte de upp någon de kände som de trodde att 

de kunde påverka. Sociala medier kom först på andra plats. Organiserade 

ungdomsgrupper, som ungdomsråd, användes i mycket liten utsträckning av unga som en 

kanal för påverkan. 

 

Delaktighetsunderskott och framträdandegap: relationen mellan det normativa 

rummets förväntningar och delaktighetens levda former 

 

”Lever delaktighetens levda former”, så löd vår andra tredje, ”upp till det normativa 

rummets förväntningar”? Här undrar vi alltså om de ungas delaktighet, så som de själva 

bedömer den, kan anses överensstämma med ungdomspolitikens mål? Det har alltså blivit 

dags att bedöma utfallet för de fyra studerade teman som rör delaktighetens levda former.  

 

Delaktigheten i skolan 

 

Vad skulle delaktighet i skolan – i termer av ”undervisning och lärande” och ”skolmiljö” – 

innebära om ungdomspolitiken till fullo vore uppfylld? Den skulle innebära att alla unga 

och unga vuxna i hög grad upplevde delaktighet: att de lyssnades på och i egenskaps av 

resurser togs i anspråk när det gäller aspekter som arbetsformer, kunskapsinnehåll, 

skoldagens organisering, examinationer, hemuppgifter, skolans normsystem och skolans 

inre och yttre miljö. Vår empiriska redovisning av ungas upplevda delaktighet visar att så 

inte är fallet. Förvisso kan andelen unga och unga vuxna som upplever delaktighet i skolan 

variera. Dels med avseende på vilka aspekter av delaktighet i skolan som avses. Dels när 
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det gäller variationer de kommunerna emellan. I viss utsträckning framkommer också 

könsskillnader.  

 

Vår samlade bedömning är att delaktigheten i skolan har en lång väg att gå om den med 

utgångspunkt i elevernas upplevelser ska anses uppfylla ungdomspolitikens krav. Vi har 

därtill visat att delaktighetsunderskottet i skolan, på regional nivå, är beständig över tid. 

Måluppfyllelsen för ungdomspolitiken när det gäller ungas och unga vuxnas delaktighet i 

skolan måste alltså betecknas som svag. Vi står således inför ett påtagligt 

delaktighetsunderskott, vilket vi nu benämner det första delaktighetsunderskottet. Med 

andra ord: unga och unga vuxna får inte den delaktighet som ungdomspolitiken säger att 

de ska ha! 

 

Men om ungas och unga vuxnas delaktighet ska tas på allvar bör vi då inte också ta reda på 

i vilken utsträckning de själva efterfrågar delaktighet? Också detta har vi gjort och funnit 

att andelen unga och unga vuxna som efterfrågar delaktighet bättre motsvarar 

ungdomspolitikens mål än den delaktighet de erhåller. Även här kan variationerna de 

studerade kommunerna emellan vara högst påtagliga. Följaktligen har vi inte endast ett 

underskott i delaktighet när ungdomspolitikens förväntningar jämförs med ungas och unga 

vuxnas upplevelser av delaktighet. Vi har också ett underskott i delaktighet mellan den 

delaktighet unga efterfrågar och den delaktighet de erhåller. Detta är det andra 

delaktighetsunderskottet. Med andra ord: de unga och unga vuxna vill ha mer delaktighet 

än de får! 

 

Vi står alltså inför ett framträdandegap mellan ungdomspolitikens normativa rum och 

delaktighetens levda former. Vi har också ett gap mellan den delaktighet som unga och 

unga vuxna efterfrågar och den delaktighet de erhåller. Därtill har vi ett tredje gap, vilket 

ytterligare komplicerar bilden av hur vi behöver förstå ungas delaktighet. Alla unga och 

unga vuxna efterfrågar inte nödvändigtvis den delaktighet som ungdomspolitiken vill ge 

dem. Detta är det tredje delaktighetsunderskottet. Med andra ord: unga och unga vuxna vill 

inte nödvändigtvis ha den delaktighet ungdomspolitiken ger dem rätt till! Härvidlag är det 

dock viktigt att påpeka att det är få unga och unga vuxna som helt och hållet avvisar vilja 

till delaktighet.  
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Följaktligen kan vi med avseende på delaktighetsunderskott och framträdandegap 

formulera tre slutsatser... 

 

 att långt ifrån alla unga och unga vuxna får den delaktighet som ungdomspolitiken ger dem rätt till 

 att unga och unga vuxna vill ha mer delaktighet än de upplever att de får 

 att alla unga och unga vuxna själva inte nödvändigtvis vill ha den delaktighet som 

ungdomspolitiken vill att de ska ha 

 

Vår beskrivning och analys av temat skola och delaktighet har följaktligen blottlagt tre 

delaktighetsunderskott och framträdandegap, vilka, om än i olika grad, gäller samtliga 

studerade kommuner. Ungdomspolitiken är följaktligen långt ifrån uppfylld.  

 

Delaktighet i fri tid 

 

Så till frågan om ungas och unga vuxnas delaktighet med avseende på fritid. Med detta 

tema, vilket är viktigt att betona, följde ett annat perspektiv på delaktighet än det vi 

tillämpade i skoltemat. I temat fritid avsåg delaktighet inte i vilken utsträckning unga och 

unga vuxna utgjorde resurser och togs i anspråk i de aktiviteter och organiserade 

sammanhang där deras fritid utövas. Frågan om delaktighet kom snarare att handla om 

frågor som rörde ungas och unga vuxnas möjligheter att överhuvudtaget delta. Härvidlag 

erbjuder Luppenkäten frågor om ungas och unga vuxnas upplevelser av det lokala 

fritidsutbudet. Den erbjuder också frågor om ekonomiska hinder för delaktighet. Här blir 

alltså relationen mellan ungdomspolitikens mål och delaktighet i fritid i hög grad en fråga 

om vilka möjligheter och hinder som föreligger för att överhuvudettaget kunna vara med i 

organiserad fritid. Därtill undersökte vi fritidsbalans, som vi använde som ett slags 

kvalitetsmått på delaktighet i fritid, det vill säga detta att hitta en bra balans mellan de 

aktiviteter man vill ägna sig åt och den tid man har till förfogande.  

 

Vi fann att stora andelar av unga upplever att den egna hemkommunens fritidsutbud är 

omfattande. Det gällde både flickor och, om än i något större utsträckning, pojkar. Här kan 

ungdomspolitiken, åtminstone när det gäller unga, och betraktad på regionnivå, i relativt 

stor utsträckning anses vara uppfylld. Dock tycks denna relativa måluppfyllelse minska 
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när unga blir unga vuxna. Därtill fann vi påtagliga variationer mellan de studerade 

kommunerna. Med andra ord minskar måluppfyllelsen när unga blir unga vuxna. Och 

måluppfyllelsen kan påtagligt variera mellan olika kommuner. Så kan också fritidsutbudet 

för flickor och pojkar. I enstaka fall är könspolariseringen högst anmärkningsvärd.  

 

Därtill visar beskrivningen av ekonomisk utsatthet att relativt stora minoritetsandelar av 

unga har upplevt ekonomiska hinder för delaktighet i aktiviteter, resor/utflykter och 

konsumtion. Även här finns könsskillnader och påtagliga variationer mellan olika 

kommuner. Här föreligger ett hinder mot alla ungas och unga vuxnas delaktighet när det 

gäller fritid. Att så är fallet gör frågan om fritidsutbud särskilt viktig. Dels att det till sitt 

innehåll kan tilltala så många befintliga intressen och smaker som möjligt. Dels att det är 

förknippat med så låga kostnader som möjligt för deltagande unga.  

 

Slutligen fann vi starka samband mellan ett rikt fritidsutbud och andelen unga med 

eftersträvansvärd fritidsbalans.  

 

 Med avseende på fritid och delaktighet och ungdomspolitisk måluppfyllelse kan vi 

formulera följande slutsatser… 

 

 att relationen mellan ungdomspolitikens normativa rum och fritid och delaktighet på regionnivå 

innebär en relativt hög måluppfyllelse 

 att så är fallet gäller särskilt fritidsutbud 

 att det finns ett påtagligt samband mellan ett omfattande fritidsutbud och stora andelar unga med en 

fritid i balans 

 att det dock finns anledning att varna för att antal saker: 

o att relativt stora andelar unga och, särskilt så, unga vuxna inte finner att fritidsutbudet är 

omfattande 

o att måluppfyllelsen försvagas när unga blir unga vuxna 

o att relativt stora andelar unga har upplevt ekonomiska hinder för delaktighet i fritid 

o att variationer med avseende på fritidsutbud och ekonomisk utsatthet och fritidsbalans kan 

variera högst påtagligt mellan olika kommuner 

o att en helt och håller oförsvar könspolarisering kan förekomma 
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Den samlade bilden är alltså ett framträdandegap mellan en relativt väl uppnådd 

delaktighet på generell nivå och för ungdomspolitiken utmanande variationer som visar att 

alla unga och unga vuxna inte är delaktiga på samma sätt och på samma villkor. Inte 

minst kan de kommunala variationerna vara högst oroväckande. Även om ungas 

upplevelse av fritidsutbudet måste bedömas som relativt positivt är det mycket annat som 

pekar mot att ungdomspolitiken har en del att arbeta med om den med avseende på fritid 

bättre ska svara mot ungdomspolitikens innehåll.  

 

Delaktighet i arbete 

 

Även vårt intresse för arbete och delaktighet riktade fokus mot just delaktighet i betydelsen 

av att vara med på en arbetsmarknad. Luppenkäten möjliggör helt enkelt inte beskrivningar 

av i vilken utsträckning en sådan delaktighet innebär att unga och unga vuxna tas i anspråk 

och utgör en resurs. Vi lärde oss att unga i relativt liten utsträckning har erfarenheter av 

sommarjobb, och särskilt så, extrajobb. Unga vuxna, däremot, hade det i betydligt större 

utsträckning. Särskilt så sommarjobb, som en påtaglig majoritet av unga vuxna har 

erfarenheter av. Härvidlag kan ungdomspolitiken, i alla fall på regionnivå, i relativt stor 

utsträckning anses vara uppfylld. Åtminstone när det gäller unga vuxna och sommarjobb. 

Men andelen unga vuxna som haft sommarjobb varierar dock påtagligt mellan olika 

kommuner. Med andra ord varierar graden av måluppfyllelsen mellan olika kommuner. 

Det gäller inte bara andelen unga vuxna som haft sommarjobb utan också andelen som 

sökt men inte fått och inte sökt jobb.  

 

Vi fann emellertid också andra variationer, som utmanar uppfyllelsen om 

ungdomspolitikens krav på lika villkor och alla ungdomars rätt till delaktighet. Vi fann att 

unga vuxnas utbildningskapital spelade roll. Unga vuxna med litet utbildningskapital hade 

i mindre utsträckning haft sommarjobb. De hade därtill i större utsträckning sökt men inte 

fått och inte sökt sommarjobb. Samma tendens gällde för unga vuxna som är utrikes födda 

(utom Europa). Också de hade i mindre utsträckning haft sommarjobb. De hade också i 

jämförelse med inrikes födda sökt men inte fått och inte sökt sommarjobb. En likartad 

tendens, om än mindre påtagligt, gällde när unga vuxna med funktionsnedsättning 

jämfördes med unga vuxna utan funktionsnedsättning.  
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Vi undersökte också unga vuxnas väg till sommarjobb. De vanligaste vägarna, för att 

påminna läsaren, var personligt nätverk, kommunen och att själv ta kontakt med 

arbetsplatser. Även här fann vi variationer som tyder på att vägarna för olika kategorier av 

unga vuxna kan vara olika. Av särskilt intresse för ungdomspolitiken är att just personliga 

nätverk tycks mindre användbara för flickor, unga vuxna med litet utbildningskapital och 

utrikes födda. Flickor tar oftare än pojkar direkt kontakt med arbetsplatser. För unga vuxna 

som är utrikes födda eller med litet utbildningskapital, med svagare nätverk, blir 

kommunen och andra vägar av stor betydelse. Annorlunda är det för unga vuxna som är 

pojkar, inrikes födda och väl sociogeografiskt förankrade.  

 

När det gäller arbete och delaktighet och ungdomspolitisk måluppfyllelse kan vi formulera 

följande slutsatser… 

 

 att relationen mellan ungdomspolitikens normativa rum och delaktighet på regionnivå innebär en 

relativt hög måluppfyllelse 

 att så är fallet gäller unga vuxna och sommarjobb 

 att det dock finns god anledning att varna för ett antal utfall: 

o att måluppfyllelsen är mycket svag när det gäller unga 

o att måluppfyllelsen varierar högt påtagligt mellan olika kommuner 

o att måluppfyllelsen i mindre utsträckning gäller unga vuxna med litet utbildningskapital 

och unga som är utrikes födda – fast de i jämförelse med andra kategorier av unga hög grad 

kan vara aktiva när det gäller att bli delaktiga på arbetsmarknaden för sommarjobb 

o att vägen till sommarjobb är olika för olika kategorier av unga vuxna 

o att flickor, unga med litet utbildningskapital och unga som är utrikes födda härvidlag till 

följd av en sämre sociogeografiskförankring är mer beroende av egna sökaktiviteter och 

kommunens insatser.  

 

Den samlade bilden är alltså ett framträdandegap mellan en relativt väl uppnådd 

delaktighet på generell nivå och för ungdomspolitiken utmanande variationer som visar att 

alla unga vuxna inte är delaktiga på samma sätt och på samma villkor. Även här kan de 

kommunala variationerna högst påtagliga. Detsamma gäller de skilda villkor som kan 

förekomma för barn med olika utbildningskapital och födelseland. Ungdomspolitiken står 



 104 

otvetydigt inför stora utmaningar om den ska uppfyllas för alla unga och unga vuxna med 

avseende på arbete och delaktighet.  

 

Delaktighet i politik 

 

När det gäller unga och unga vuxna och politik kunde vi till att börja med konstatera att 

ungas och unga vuxnas intresse för politik, samhällsfrågor och globala frågor kan 

bedömas som relativt stort. Det gäller särskilt samhällsfrågor och globala frågor. Men 

intresset för politik ökar något med stigande ålder. Här finns, trots allt, en viss intressebas 

för ungdomspolitik. Därtill efterfrågar unga och unga vuxna i relativ stor utsträckning 

delaktighet när det gäller att vara med och påverka den egna kommunen utveckling. Denna 

efterfrågan ökar dock inte med stigande ålder.  

 

Om ungdomspolitiken härvidlag skulle vara helt tillfredsställd skulle det förstås gälla alla 

unga och vuxna och inte, som nu, fyra av tio. Andelen unga som upplever, eller, som vi 

kallar det, erhåller, möjlighet till delaktighet när det gäller att föra fram åsikter till dem 

som bestämmer i kommunen är därtill betydligt lägre. Det gäller endast var femte ung och 

ung vuxen. Vi har således, precis som när det gäller skola och delaktighet, synliggjort ett 

underskott i delaktighet. Med andra ord: viljan att vara delaktig är betydligt större än 

tilltron till möjligheten att vara det. Detta underskott är därtill något större bland flickor än 

pojkar. Och, precis som i de tre föregående temana, så finns högst påtagliga variationer de 

studerade kommunerna emellan.  

 

Vi kan alltså hävda att vi, just som i fallet skolan, blottlagt tre delaktighetsunderskott. Det 

första delaktighetsunderskottet innebär att unga och unga vuxna inte har den delaktigheten 

som ungdomspolitiken säger att de ska ha. De tilltror i relativt liten utsträckning att det är 

möjligt. Det andra delaktighetsunderskottet innebär att unga och unga vuxna vill ha mer 

delaktighet än de tror att de kan få. Och så, till sist, det tredje delaktighetsunderskottet: att 

de unga och unga vuxna inte nödvändigtvis vill ha den delaktighet som ungdomspolitiken 

ger dem rätt till. Följaktligen har vi därmed även när det gäller politik och delaktighet 

synliggjort tre framträdandegap. Gapet mellan var ungdomspolitiken säger och vad de 

unga och unga vuxna får. Gapet mellan vad de unga och unga vuxna själva vill och vad de 
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får. Och: gapet mellan vad ungdomspolitiken kräver och vad de unga och unga vuxna 

själva vill.  

 

Vi kan så med avseende på delaktighetsunderskott i politik och framträdandegap formulera 

tre slutsatser… 

 

 att långt ifrån alla unga och unga vuxna får den delaktighet som politiken ger dem rätt till 

 att unga och unga vuxna vill ha mer delaktighet än de upplever att de har möjlighet till 

 att alla unga och unga vuxna själva inte nödvändigtvis vill ha den delaktighet som 

ungdomspolitiken vill att de ska ha 

 

Precis som i fallet med temat skola och delaktighet ar vår beskrivning och analys av temat 

politik och delaktighet blottlagt tre delaktighetsunderskott och framträdandegap, vilka, om 

än i olika grad, gäller samtliga studerade kommuner. Följaktligen måste samtliga 

underskott och gap minskas rejält om ungdomspolitiken ska komma närmare 

förväntningarna i dess normativa rum.  

 

Att minska framträdandegapen 

 

Vi ämnar så avsluta rapporten i mer positiv anda. Vi söker – i möjligheternas tecken – svar 

på vår fjärde vägledande fråga, nämligen: vad har vi lärt oss om delaktighetens levda 

former som kan bidra till att bättre uppfylla ungdomspolitikens mål? Eller: hur kan vi 

minska de delaktighetsunderskott – eller framträdandegap – vi just belyst. 

 

Låt oss innan vi påbörjar formulerandet av detta svar, vilket kommer att ske i fyra 

interrelaterade steg, påminna läsaren om själva utgångspunkten för detta svar, vilket vi, 

som vi utlovat i inledningskapitlet, kommer att kalla en pragmatik för delaktighet. Så här 

formulerade vi själva förutsättningen för denna pragmatik:  

 

En sådan pragmatik bygger i hög grad på att ta vara på de teman och undersökningsområden där unga i 

överensstämmelse med ungdomspolitiken i hög grad efterfrågar men inte erhåller delaktighet. Med andra 

ord: där unga och unga vuxna enligt ungdomspolitiken ska ha delaktighet och själva vill ha delaktighet men 

inte får delaktighet.   
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Det är denna pragmatik vi nu i snabbskisserad form ska formulera. Den blir därmed också 

till rekommendation till de studerade kommunernas och det delaktighetsarbete som där bör 

prioriteras. Men, förstås, varje kommun måste göra sina egna prioriteringar och strategier. 

Den pragmatik som nu formuleras lägger endast grunden för detta arbete.  

 

Steg 1: det första delaktighetsunderskottet 

 

Vi kan först konstatera att alla våra fyra teman har stöd i ungdomspolitikens normativa 

rum. Det är följaktligen viktigt att öka delaktigheten i skolan, på fritiden, på 

arbetsmarknaden och i politiken. Om vi ska hantera det första delaktighetsunderskottet – 

det vill säga det framträdandegap som föreligger mellan vad politiken säger om och hur 

unga och unga vuxna upplever att de har det med delaktighet – så måste alla kommuner 

arbeta med att förverkliga ungdomspolitiken med avseende på alla fyra teman. Förvisso 

kan det finnas, vilket vi visat, högst påtagliga skillnader mellan de studerade kommunerna 

men alla kommuner som har för avsikt att ta ungdomspolitiken på allvar har ett jobb att 

göra. Vissa, förstås, mer än andra.  

 

Steg 2: det andra delaktighetsunderskottet 

 

För det andra är det klokt att börja med sådana teman och undersökningsområden där unga 

själva efterfrågar delaktighet i. Här har vi stöd av våra empiriska beskrivningar av 

delaktighetens levda former. När det gäller skola bör delaktighetsarbetet prioritera 

undervisning och lärande och skolmiljö. När det gäller fritid har vi visat att det är av stor 

betydelse att ha ett så omfattande och träffsäkert utbud av fritidsmöjligheter som möjligt. 

När det gäller arbete gäller det att möjliggöra för främst unga vuxna att ha extrajobb och, 

främst, sommarjobb. Framförallt gäller det att se till att alla unga med olika förutsättningar 

och bakgrund ges förutsättningar att få sommarjobb. Och slutligen, när det gäller politik, 

att unga och unga vuxna i betydligt högre grad än idag tas i anspråk som resurser så att 

deras tilltro tro till att påverka den egna kommunens utveckling både tas på allvar och 

ökar. På alla dessa områden bör delaktighetsunderskottet minskas genom att 

framträdandegapet mellan vad unga vill och vad unga får minskar. Olika kommuner kan 
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härvidlag behöva göra olika prioriteringar beroende på utfallet av delaktighetens leva och 

upplevda former.  

 

I detta arbete är det förstås av oundviklig vikt att tänka på att ungdomspolitikens krav på 

livsvillkor och delaktighet gäller alla unga och unga vuxna. De gäller också alla 

kommuner. Det råder därtill inget tvivel om att delaktighetsunderskottet på en och samma 

gång är ett generellt problem (det gäller alla) och är ett ojämlikt fördelat problem (det 

gäller i olika utsträckning olika kommuner och kategorier av unga). Det är alltså viktigt att 

minska framträdandegapet mellan vad unga och unga vuxna vill och vad de får i termer av 

delaktighet. I detta arbete behöver varje kommun göra strategiska val av teman och 

områden. Det bästa är att påbörja dialoger med unga och unga vuxna om detta.  

 

I detta delaktighetsarbete är det avgörande att varje kommun gör en prioritering av vilka 

teman och vilka områden man ska satsa på. Det gäller också att noga tänka ut vem/vilka 

som ska ansvara för detta arbete, vilka unga och unga vuxna det i huvudsak gäller, och 

varför, samt hur det ska genomföras i vilka sammanhang och hur det av vem/vilka ska 

följas upp och utvärderas. Och – framförallt – hur unga och unga vuxna kan göras 

delaktiga i detta arbete. Här är en viktig fråga hur representativa de är som görs delaktiga! 

Därtill: hur medvetna är de delaktiga om att de är eller inte är representativa. När är det 

rimligt att de inte är representativa och när är det inte det?  

 

Våra beskrivningar av ungdomspolitikens normativa rum och delaktighetens levda former 

samt delaktighetsundersskott och framträdandegap är härvidlag till stor hjälp som 

utgångspunkt för prioriteringar av teman (till exempel skolan) och områden (till exempel 

val av arbetsformer). Tänk särskilt på sådana områden där unga vill ha men inte får 

delaktighet! Eller: där efterfrågan hos unga och unga vuxna finns och där denna 

efterfrågan överensstämmer med ungdomspolitiken, just där ska insatser för ökad 

delaktighet i första hand sättas in. Särskilt så om det skulle få positiva effekter för alla 

inblandade. Och samtidigt stärka känslan av tillhörighet och delaktighet. Så hanterar vi 

alltså bäst det vi kallar det andra delaktighetsunderskottet.  
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Dessutom är det oundvikligt viktigt att detta delaktighetsarbete är förankrat och positivt 

understött av de som ansvarar för de aktuella verksamheterna i vilka 

delaktighetsunderskottet ska minskas. Det gäller, förstås, både aktuella vuxna och unga 

och unga vuxna.  

 

Följaktligen bör allt delaktighetsarbete från början grundas i delaktighet. Hur förstås den 

delaktighet som unga, unga vuxna och vuxna tillsammans ska jobba med? Vuxna, tänker 

vi, har dock ett större ansvar för att detta arbete kommer igång än unga och unga vuxna. 

Det är vuxna som fattat beslut om den ungdomspolitik vi ska vägledas av. Just därför 

måste de vuxna som ansvarar för att förverkliga denna politik vara ansvariga för hur den 

bedrivs och faller ut. Men avgörande för dessa bedömningar är ungas och unga vuxnas 

upplevelser och bedömningar av dessa efterfrågade och erhållna delaktigheter.  

 

Steg 3: Det tredje delaktighetsunderskottet 

 

För det tredje kan vi inte blunda för att det finns områden där unga och unga vuxna inte 

vill ha eller efterfrågar delaktighet i den utsträckning som ungdomspolitiken förväntar. Det 

paradoxala kan alltså vara att unga och unga vuxna inte vill vad ungdomspolitiken vill. Här 

har vi det vi benämnde det tredje delaktighetsunderskottet. Det enklaste svaret är förstås att 

ta unga och unga vuxna i anspråk och se dem som resurser som kan tala om vilken 

delaktighet de vill ha och inte vill ha. Och så får man se vart det leder! Denna delaktighet 

handlar om vuxnas bemötande av unga och unga vuxna i de konkreta verksamheter, 

sammanhang och situationer där de lever sina liv med ungdomspolitisk relevans. Med 

andra ord: när vi som vuxna, som professioner och politiker, i samarbete med unga och 

unga vuxna ska öka deras delaktighet genom att reducera de tre delaktighetsunderskotten 

undkommer vi inte frågan om konkreta möten ansikte mot ansikte. Vi har ju därtill funnit 

hur viktigt detta är för unga och unga vuxna – i skolan i klassrummet, i föreningens 

verksamhet, på vägen till en arbetsplats och i möjligheten att påverka den egna 

kommunens utveckling.  

 

Vi ska därför avsluta vår pragmatik för ökad delaktighet med att ta upp något vi inte 

studerat men som är av stor, ja, rent av avgörande, betydelse, nämligen att förstå 
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delaktighet som en procedur som i grund och botten bör definieras som en fråga om hur vi 

vuxna bör vara när vi arbetar tillsammans med unga och unga vuxna. En bestämning som 

unga själva härvidlag ofta använder är bemötande. Följaktligen avslutar vi vår rapport om 

ungdomspolitikens levda former med att försöka formulera hur vi, pragmatiskt, bör bete 

oss när vi bidrar till att vara med unga så att deras upplevelse av delaktighet möjliggörs 

och därmed ökar. Med andra ord: Oavsett hur varje kommun besvarar våra frågor om hur 

de tre delaktighetsunderskotten ska hanteras, så måste de som ansvarar för detta 

förändringsarbete i mötet med varje ung och ung vuxen, försöka praktiserad det vi nu har 

att säga. Låt oss kalla det svaret på ”den femte frågan”. Och detta svar bör inte endast ses 

som ett slags pragmatisk teori för bemötande. Det bör också ses som ett underlag för varje 

vuxens, för sig själv eller tillsammans med andra, reflekterande, eller examinerande, av 

egna värdegrunder, självförståelseformer och handlingar. Vad tror jag på? Hur förstår jag 

mig själv i relation till vad jag tror på? Och, framförallt, hur är jag vuxen bland barn, unga 

och unga vuxna? 

 

Den femte frågan: om delaktighet som bemötande 

 

Vi har alltså en sista och ännu inte formellt formulerad fråga att försöka besvara. Den 

lyder, lång och innehållsrik som den är, så här: hur, tror vi, att vuxna som arbetar med 

unga – pedagoger och annan personal i skolan, fritidstjänstemän, fritidsledare och 

föreningsledare på fritiden, vägledare, arbetsledare och vuxna arbetskamrater på 

arbetsmarknaden samt tjänstemän och politiker i kommunens förvaltningar och i politiska 

partier – i praktiken bör tänka och handla för att bete sig på ett sådant sätt att det skulle 

svara mot de flesta ungas och unga vuxnas förväntningar på dessa vuxna och ta unga och 

unga vuxna i anspråk på ett sådant sätt att delaktighet är något de senare på en och 

samma gång vill och får så att ungdomspolitiken blir uppfylld i konkreta vardagliga 

möten? 

 

Svaret på denna fråga är att du som vuxen i ditt arbete med ungas och unga vuxnas 

delaktighet försöker förkroppsliga och praktisera följande aktiverande övertygelser, 

drivkrafter och motivationer. För enkelhetens skull skriver vi endast unga men avser 

förstås såväl barn som unga och unga vuxna.  
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 Vuxennärvaro. Du närvarar med ”hela dig” i det som ska göras. Du är en vuxen som vill vara med 

unga. Att så är fallet märker de unga! 

 

 Personligt engagemang. Du visar att du gillar vad du gör. Det märks att du som vuxen vill vara med 

de unga du möter. Du har stark tilltro till dig själv, verksamheten och deltagarna!  

 

 Ansvar. Du har ett större ansvar för den delaktighet som ska möjliggöras än deltagarna. Och 

deltagare, liksom föräldrar och andra, märker att du tar det ansvaret. Samtidigt är du lyhörd! 

 

 Förberedelser. Du är väl förberedd men är också – men endast på goda grunder – öppen för 

alternativ. Detta gäller såväl situationsspecifika händelser som långsiktig planering. Du är känd för 

att vara väl förberedd på ett varierat sätt! 

 

 Motiverande. Du bidrar genom ditt uppträdande och bemötande till att skapa motivation hos 

deltagarna. Lyhördhet och utmaning är viktiga ingredienser! 

 

 Medvetenhet. Du vet vad du gör och varför. Och så upplever också deltagarna det! I stunder när du 

inte är det försöker du också vara medveten om att så är fallet.  

 

 Kunnighet. Du är och vill vara kunnig eftersom du ständigt försöker befinna dig i en pågående 

läroprocess. Men du kan inte allt. Ibland tror de rent av att du kunde fast du inte gjorde det. Det 

händer också att du kommer på att du kan fast du inte visste det.  

 

 Tydlighet. Du eftersträvar tydlighet i allt du gör. Minska risken för missförstånd, men se också 

missförstånd som möjlighet för ökad tydlighet. Det kan vara en tillgång att misslyckas ibland! Det 

gör det möjligt att se ”gamla” saker på ett ”nytt” sätt.  

 

 Legitimera. Du samlar deltagare och berättar för dem. Du skall vara bra på att förklara varför du/vi 

gör så här? På så sätt skapar du sammanhang, mening och tilltro! Delaktighet är en 

legitimeringsprocess, som skapar delaktighet genom en känsla av tillhörighet.  

 

 Delade erfarenheter. Du vill att det ni gör tillsammans blir till en gemensam berättelse – 

gemensamma minnen – av vad ni gör tillsammans. Du bygger ”relationskapital”. Ett sådant skapas i 

görandet! Så får du ett värde av de du möter för att de tycker att du är värd det. Du har redan visat 

dem värde genom att vilja vara med dem. 
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 Likabehandlande. Du behandlar alla lika. Det kan betyda att du måste bemöta individer olika. Men 

du ska vara likabehandlande i termer av delaktighet: att bli lyssnad på, att bli tagen i anspråk och att 

få vara med i det som görs.  

 

 Dialog. Du är dialoginriktad, men du väljer rätt sammanhang, tillfälle och aspekt. Glöm inte att 

dialog rymmer andras rätt att tala – att de ges möjlighet och utrymme till sin version/vision. Men 

dialog – liksom demokrati – rymmer även deltagarnas rätt att utmanas av ditt ledarskap! Din 

erfarenhet och kompetens möter deras version/vision! Att stå fast och ge sig kan – beroende på – var 

lika rätt som fel.  

 

 Individualisering. Se individens livssammanhang, karaktär, mål, förväntningar med mera!  

 

o Empati: att förstå andra ur deras känslomässiga horisont 

o Socialt perspektivtagande: att förstå andra i deras sociala värld 

o Kulturellt: att förstå vilken mening andra tilldelar olika dimensioner av livet 

 

 Mångdimensionell pedagogisk förmåga. Du utvecklar kontinuerligt viljan och förmågan att lära dig: 

att utveckla alla avgörande aspekter av ditt arbete med delaktighet. Du vill kunna och kan förklara 

(teori) och visa (praktik) på många olika sätt. Du befinner dig – hur framgångsrik du än är – i en 

ständig läroprocess. Du är stolt och ödmjuk! 

 

 Glädje i gruppen, jämför med dig själv och verksamhetens avsikter. Du eftersträvar att dina 

deltagare kommer till mötet i glädje över att träffa andra och för att jobba med sin egen utveckling. 

Din avsikt är att deras egen utveckling i hög grad avgörs genom ”självjämförelser” (att de förstår 

den egna delaktigheten i relation till den egna utvecklingen) och ”avsiktsjämförelser” (att de förstår 

den egna delaktigheten i relation till andras delaktighet). Och så gläds vi åt varandras och 

gemensamma framsteg i tillhörighet och delaktighet.  

 

 Rymlighet. Du måste vara så tolerant som möjligt – men det finns gränser. Du måste inte älska alla – 

men väl respektera olikhet och se pluralism som tillgång. Erkänn att du ”har svårt för vissa”! Det 

gör dig mer medveten och professionell i mötet med dem. Visst vill du själv ha plats i andras 

ramar!? 

 

 Utmana. Du är medveten om och eftersträvar att deltagare behöver utmanas. Men utan att deras 

integritet hotas! 

 

 Försonande humor. Du kan skratta åt sig själv! Men inte åt andra. Du kan skratta med andra! 

Tillsammans skrattar ni åt er själva tillsammans: Tänk att vi är så ”dumma” och ”fantastiska” och vi 
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kan skratta åt det tillsammans. Då behöver man inte prata om allt! Undvik galna kölhalningar! Du 

bygger inte auktoritet på att söndra och härska – det vill säga genom att spelat ut deltagare mot 

varandra. Du bygger det på det ni bygger tillsammans. Så kan ni vara olika och lika tillsammans. Ty 

olikheten kräver att ni har något gemensamt som gör denna produktiva olikhet möjlig.  

 

 Framtidsperception. Du är närvarande i nuet men det utesluter inte på något sätt framtida 

förhoppningar, mål och strävanden. Men framtiden är också alltid nu! Stora framsteg bygger på 

många små framsteg. Och några ”baksteg”! 

 

 Minsta gemensamma nämnare. Du söker och etablerar den värdegrund som med all säkerhet måste 

delas av alla deltagare fast att det i övrigt är eftersträvansvärt att de är olika individer. Samförstånd 

är bra när vi är överens för att vi ”verkligen” har en gemensam uppfattning. Konflikter är inte farliga 

när vi – de involverade – vet vad de handlar om och kan acceptera olikhet. Se det som en tillgång! 

Det ”farliga” är att ”bråka” om det inte det ”handlar om”. Eller att låtsas vara överens när man 

egentligen inte är det.  

 

 Erkännande. Du glömmer aldrig att alla människor behöver uppleva erkännanden! Hur får du dina 

egna erkännanden? Finns en sådan plats och möjlighet? Det är nödvändigt! Att respekteras i sin 

olikhet! Att tilldelas förmåga som delaktig! Och att aktas som någon som hör till! 

 

 Självreflexivitet. Du vet vem du är i dina och andras ögon! När du inte vet finner du det spännande 

att söka svar – som tenderar att vara föränderliga inom ramen för en trygg grundövertygelse.   

 

 Kognitiv komplexitet. Du kan och tycker att det är spännande att förstå ett fenomen på många olika 

sätt. Du förstår också att andra kan förstå det på ett annat sätt än du. Men du tycker inte vad som 

helst. Du söker dina rätta och tro- och sannfärdiga svar! Och dessa vill du praktisera. Det är 

intressant, ofta roligt, men svårt.  

 

 Förändringsbenägenhet. Du kan förändras när det finns god grund därtill! Du kan också stå fast. 

Kämpa! Vara bångstyrig på ett högst trovärdigt och charmerande sätt!  

 

 Förstå sammanhang. I allt du gör vill du alltid förstå de sammanhang och situationer du verkar i och 

de människor du möter. Också dig själv! 

 

 I andras ögon: Du kan inte undgå att fundera över vem du är i andras ögon och vilka konsekvenser 

det får för vad du kan och bör göra. 
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Så kan arbetet med delaktighet som möjlighet påbörjas. Det börjar alltså med dig! Och de 

andra som du nu ska jobba med.  

  


