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Inledning 
Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången ”En dag i demokratins 
tecken”. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen som genomförts i Ale 
kommun under år 2010 framtill hösten 2011. 
 
Bakgrund om Lupp 
Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en stor och heltäckande enkät 
som Ungdomsstyrelsen tagit fram. Syftet med enkäten är att få en kartläggning av hur unga 
har det. Vad de tycker, tänker, känner, drömmer, hoppas och vad de vill med sin framtid. 
Lupp undersöker även om de unga tycker att de får gehör för sina åsikter, om de är nöjda 
och trivs i skolan och på fritiden - kort sagt, hur de egentligen mår i största allmänhet. 
 
Alla kommuner som vill kan anmäla sig till att delta i Lupp. Detta gjorde Ale kommun och den 
första Luppundersökningen genomfördes under hösten 2007. Det var alla elever i hela 
kommunen som under denna tid gick i åk 8 eller år 2 på gymnasiet som fick svara på 
frågorna. Under våren 2009 genomfördes den första demokratidagen ”En dag i demokratins 
tecken”, som en avrundning.  
 
År 2010 var det dags att göra en ny Luppundersökning. Även denna gång var det elever i 
årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tillfrågades. Hösten 2011 var det dags för demokratidag 
nummer två. 
 
En Dag i Demokratins Tecken 
En dag i demokratins tecken var tänkt som en avslutning av den spännande processen runt 
Luppundersökningen. Arrangörer av dagen var delar av gruppen tjänstemän som genomfört 
undersökningen, d v s ungdomslots och brottsförebyggare, samt drogförebyggare och 
representanter från Ale fritid. Övriga inbjudna till dagen var: 

 

 Kommunalråd, oppositionsråd, två representanter från Utbildningsnämnd och två 
representanter från Kultur -och fritidsnämnd. 

 Förvaltningssekreterare 

 Tre elevrepresentanter från varje högstadieskolas -och gymnasiets elevråd och tre 
elevrepresentanter från fritidsgårdarna. 

 Demokratiberedningen, som representerades av två personer vilka närvarade vid 
redovisningarna. 
 

Dagen innehöll både lek och allvar, men syftet var att fördjupa vad svaren bakom Lupp 
egentligen innebär. Vad menar ungdomarna när de svarar som de gör? Metoden som 
användes var grupparbete och följande frågor diskuterades: 
 
Fråga 1 
Lupp 2010 visade att tjejer mår sämre och känner sig mer stressade än vad killar gör. De mår 
även sämre nu än vad de gjorde vid Lupp 2007 samt att de mår sämre än riksgenomsnittet. 
1 Vad innebär problemet? 2 Varför finns problemet? 3 Hur löser vi problemet? 
 
 
 



Fråga 2 
Lupp 2010 visar att färre ungdomar dricker alkohol jämfört med Lupp 2007. Men de som 
dricker alkohol dricker oftare. 
1 Vad innebär problemet? 2 Varför finns problemet? 3 Hur löser vi problemet? 
Fråga 3 
Lupp 2010 visar att ungdomar vill ha fler mötesplatser. 80 % av tjejerna och 65 % av killarna 
av gymnasieeleverna går dock aldrig till kommunens fritidsgårdar eller liknande 
mötesplatser. 
1 Vad innebär problemet? 2 Varför finns problemet? 3 Hur löser vi problemet? 
 
Fråga 4 
Lupp 2010 visar att Ale ungdomar känner sig mindre trygga i kollektivtrafiken än vad 
ungdomar i riksgenomsnittet gör.  
 1 Vad innebär problemet? 2 Varför finns problemet? 3 Hur löser vi problemet? 
 
Fråga 5 
Lupp 2010 visar att ungdomar inte upplever sig få det extrastöd i skolan som de behöver. 
 1 Vad innebär problemet? 2 Varför finns problemet? 3 Hur löser vi problemet? 
 
Fråga 6 
Lupp 2010 visar att ungdomar vill ha ökat inflytande över sin vardag, trots att det i Ale finns 
både klassråd, elevråd, matråd, ungdomsfullmäktige, gårdsråd, påverkanstorg, ungdomsråd 
och Luppdemokratidag. 
1 Vad innebär problemet? 2 Varför finns problemet? 3 Hur löser vi problemet? 
 
Olika grupper diskuterade olika frågor enligt en i förväg uppgjord ordning. Ungdomarnas 
egna frågor och initiativ gavs det också tid till att diskutera. Ungdomarna delades in i grupper 
tillsammans med minst en politiker/två vuxna per grupp och diskussionernas vågor gick 
höga. Politikerna agerade ordförande och sekreterare. 
 
Grupparbetena avslutades med redovisningar. Nedan kommer en resultatredogörelse att 
redovisas. Den är helt gjord efter gruppernas inlämnade grupparbetspresentationer. Mycket 
av diskussionerna kom aldrig ner på papper, andra delar kom fram i redovisningarna, men 
kom inte heller i tryck, varför texterna kan uppfattas som ganska knapphändiga stundtals. Vi 
anser dock att processen som föregick redovisningarna förmodligen är det som gett allra 
mest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupp 1, Surte/Bohus diskuterade fråga 1, 2 och 3 
 

 
 
På fråga 1 menade gruppen att tjejer mår sämre än killar för att de har andra – kanske lite 
högre – krav på sig än vad killar har. Tjejer bedöms efter hur de ser ut, vad de väger etc. De 
får med sig normer från barndomen som gör att de har andra förväntningar på sig, som kan 
leda till sämre självkänsla, mer stress och höga prestationskrav i skolan. Dessutom får tjejer 
lättare dåligt rykte och är inte så duktiga på att backa upp varandra, vilket leder till att de 
kan känna sig mindre värda både än killarna och än andra tjejer. 
 
Lösningar på detta menade gruppen, kan vara att det finns fler aktiviteter riktade till tjejer, 
att både tjejer och killar blir bättre på att visa uppskattning och inte nedvärdera tjejer. Lärare 
har också mycket att påverka genom att planera in läxor, prov och ändra sina förväntningar 
på tjejer. 
 
På fråga 2 ansåg gruppen att anledningen till att färre ungdomar dricker men att de dricker 
mer, kan bero på att dessa unga har dåliga förebilder och kan vara utsatta för grupptryck, de 
kan ha det jobbigt med dåligt stöd hemma, de söker bekräftelse och vill vara tuffa, eller vill 
de tänja på gränserna och få uppmärksamhet. 
 
För att lösa detta bör vuxenvärlden ha tydliga regler, men inte förbud! Ungdomar måste få 
kunskap om risker och regler. Upplysning av f.d. missbrukare som vet vad de talar om tror 
gruppen är bra, precis som goda förebilder och sunda intressen, så att man har mycket att 
göra istället för att dricka. 



Angående fråga 3 tror gruppen att en anledning till att befintliga mötesplatser inte används i 
den utsträckningen man skulle kunna tro av äldre unga, är att de istället åker in till Göteborg. 
Det kan också bero på att utbudet som finns i Ale riktar sig till en annan målgrupp – på 
gymnasiet är man helt enkelt för gammal för fritidsgårdar, man söker nytt umgänge, annan 
inriktning, eller har man helt enkelt inte tid att göra så mycket utanför skolan även om man 
vill. 
 
För att lösa detta, bör man satsa på och utveckla de mötesplatser som finns, så att de blir 
mer tillgängliga/attraktiva, fler alternativ och hitta nya sätt att mötas på. 
 
Grupp 2, Älvängen, diskuterade fråga 3, 4 och 5 

 
 Grupp 2 skrev inte så mycket på papper, men sa under sin presentation att de å andra sidan 
haft mycket livliga diskussioner. 
 
På fråga 3 ansåg gruppen att politikerna kanske inte riktigt vill lösa problemet, men annars 
tycker de att man ska satsa på olika typer av fritidsgårdar för olika åldrar, för att alla ska 
kunna känna att det finns något för deras åldersgrupp. 
 
Angående fråga 4 om bristande trygghet i kollektivtrafiken, ansåg de att detta kan avhjälpas 
med bättre belysning på hållplatserna. Bäst vore det med en ordentlig och trygg väntsal i 
Skepplanda/Älvängen. Det finns bilburen ungdom som inte respekterar trafikregler och stör 
– något som förmodligen bidrar till otrygghet. Det tror också att tillgång till musik och teknik 
skulle hjälpa till att göra bussresorna bättre. 
 



Fråga 5 som handlar om att elever inte får det extra stöd i skolan som de behöver, anser 
gruppen skulle kunna avhjälpas med ”drop-inverksamhet” för studiestöd. Arbetsro och bra 
arbetstider är viktigt. En annan viktig sak är dubbelriktad respekt, alltså att eleverna 
respekterar lärarna, men att lärarna också respekterar eleverna! För att detta ska uppnås 
och resultaten förbättras kan man skriva gemensamma kontrakt; elever/föräldrar/lärare och 
rektor. 
 
Grupp 3 Himlaskolan diskuterade fråga 5, 6 och 1 

 
 
Angående fråga 5 om bristfälligt stöd i skolan, menade denna grupp och många elever 
förlorar motivationen, vilket kan leda till skolk. Får man därmed dåliga betyg, stänger detta 
många dörrar inför framtiden, vilket i sin tur leder till utanförskap. 
 
De tycker också att många vet för lite om vilken typ av stöd som finns att få, då skolan inte 
uppmuntrar till extra hjälp. Eleverna upplever också att det kan vara svårt att prata om detta 
med lärarna. 
 
Problemen kan lösas genom att man har kuratorer, skolsköterskor mm, som regelbundet 
finns på skolorna. Lärarna behöver också vara ordentligt engagerade. Den läxhjälp som finns 
bör vara anpassad efter scheman och vid fler tillfällen under veckan. Framförallt behövs det 
mer resurser. 
 



Fråga 6, som handlar om bristande inflytande, tror gruppen beror på att man inte upplever 
sig kunna påverka och därmed ger upp. Man är också okunnig om vilka möjligheter det finns 
att vara med och påverka. 
 
För att lösa detta behövs att de elever som är engagerade får möjligheter att tydligt 
rapportera tillbaka till klassen. Man kan också förlänga mötestiden för exempelvis klassråd. 
Kanske bör man också ha färre grupper än de som finns idag, men att de istället leder till ett 
större inflytande. 
 
Beträffande fråga 1 som handlar om att tjejer mår sämre än killar, tror gruppen att detta kan 
bero på att tjejer inte riktigt vågar vara sig själva utan ständigt är osäkra på hur de bör bete 
sig. Detta leder till att de utsätts för grupptryck och inte vågar sticka ut. De har stora krav på 
sig både från skola och samhälle och killar och tjejer behandlas olika i skolan. De har helt 
enkelt inte samma villkor, anser gruppen. 
 
För att lösa detta måste man våga ta tag i problemen, ha en öppen och tillåtande miljö. 
Kanske kan man arbeta med tjejgrupper, livskunskap, temadagar och föreläsningar. Viktigast 
av allt: GÖR NÅT!!! 
 
Grupp 4 Nödinge, diskuterade fråga 2, 4 och 6 

 
Angående alkoholfrågan tror denna grupp att de som dricker mer kan göra detta för att 
föräldrarna helt enkelt vet för lite, inte har koll eller sätter gränser. Dessa personer vill säkert 
också vara coola och bli populära och har också lätt på att få tag på alkohol – i alla fall vissa. 
 



Problemen bör kunna avhjälpas med fler och bättre föreläsare. Man bör också fokusera på 
att ha bra aktiviteter på helgerna eftersom det är då det mesta händer. Här nämns 
Mötesplats ungdom som en bra aktivitet. Det som arrangeras för unga, måste ha ett 
”roligare” innehåll och styrning. 
 
Anledningen till fråga 4, att man är otrygg i kollektivtrafiken, tror gruppen beror på att det 
finns fulla och drogpåverkade passagerare, otrevliga busschaufförer som kör otryggt, samt 
att det röks i busskurerna, vilket gruppen ogillar.  
 
För att lösa detta, måste fler vuxna ta ansvar. Frågan måste lyftas med Västtrafik så att de får 
veta och får en chans att göra något åt det. Gruppen föreslår också 
ungdomstrygghetsvandringar. 
 
Fråga 6 om brist på inflytande tror gruppen beror på att man faktiskt inte vet vilka 
möjligheter till inflytande man har och det som finns, fungerar inte alltid som det är tänkt. 
Ungdomar har inte heller riktig koll på vem som bestämmer vad. Men det finns också regler 
för visst engagemang som hämmar. Ibland får kanske bara två från varje klass vara med i ett 
påverkanssammanhang. Vad händer då med alla dem som inte får vara med och hur ska de 
kunna påverka?  
 
Detta tror gruppen skulle kunna avhjälpas genom andra sätt att påverka. T ex Facebook kan 
vara ett alternativ. Ungdomarna behöver få information om vad som finns och hur man gör 
och de behöver få veta vem som ”äger” vad. Här är lärarnas engagemang viktigt, betonar 
gruppen.  
 
Redovisning och återkoppling 
Varje grupp redovisade muntligt vad de diskuterat. Denna dokumentation kommer att 
läggas ut så att alla medverkande, elever som politiker får en möjlighet att ta del. Frågorna 
och inte minst ungdomarnas svar, hoppas Luppgruppen kommer tas i beaktande i 
politikernas uppdrag och arbete i framtiden.  
 
Tack för en bra dag! 
Sven Nielsen 
Lotti Klug 
Projektledare för Lupp-10 
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