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Mellan Lupp och Lupp – Nätverk för Lupp-samverkan i Göteborgsregionen 

Inledning och bakgrund 
Hösten 2020 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen ungdoms-

undersökningen Lupp 20201 i årskurs 8 och gymnasiets år 2. De nio kommunerna 

var Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund 

och Tjörn. Inom ramen för genomförandet gav kommunerna gemensamt ett 

uppdrag åt Göteborgsregionen, FoU i Väst, att ge stöd inför, under och efter själva 

enkätgenomförandet.  

Stödet omfattade lokala resultatrapporter (våren 2020), en fördjupande regional 

rapport (december 2020), en workshop samt samordning av ett nätverk med 

representanter från de nio kommunerna. Nätverket har i december träffats vid sju 

tillfällen under uppdragsperioden. Nätverket har lyft frågor och utbytt metoder och 

erfarenheter under hela arbetsprocessen: från planering, genomförande och 

avrapportering till återkoppling och dialog utifrån resultaten. 

Lupp-undersökningen genomförs i regel vart tredje år. Nätverket kring Lupp 2020 

har uttryckt önskan om att fortsätta träffas efter projektets avslutning. En långsiktig 

samverkan bidrar, enligt tidigare erfarenheter, till att hålla ungdomsfrågorna aktuella 

mellan undersökningarna och stärker förutsättningarna för genomförandet av Lupp 

2023. Denna typ av nätverkssamverkan fanns mellan Lupp 2017 och Lupp 2020. För 

mer information se: www.goteborgsregionen.se/lupp 

Ytterligare ett önskemål som framförts är att Lupp-samverkan inom Göteborgs-

regionen breddas med ytterligare medlemskommuner. Det finns stora vinster med 

regional samverkan när det gäller undersökningar som riktas till gymnasieungdomar, 

vilka i stor utsträckning pendlar över kommungränsen. Den stora andel som pendlar 

till gymnasieskolor i Göteborgs Stad gör det särskilt angeläget att försöka utöka 

samarbetet med storstadskommunen. 

Mellan Lupp och Lupp – erbjudande om nätverk för 

Lupp-samverkan i Göteborgsregionen  
Det föreslagna kontinuerliga nätverket syftar ytterst till att stärka kommunernas 

utvecklingsarbete inom barn- och unga-området och därmed förbättra livssituationen 

för kommunernas unga invånare. 

Förutsättningarna för utvecklingsarbetet i nätverkets kommuner stärks genom ett 

kontinuerligt erfarenhetsutbyte inom barn- och unga-området tillsammans med andra 

kommuner som regelbundet genomför Lupp och använder undersökningens resultat 

i sitt utvecklingsarbete. Diskussionerna ska kunna omfatta även andra enkäter och 

informationsunderlag som används i kommunernas utvecklingsarbete. Ett 

kontinuerligt nätverk bidrar till att hålla samtal och erfarenhetsutbyte mellan 

kommunerna levande mellan Lupp-mätningarna. 

Med en kontinuerlig Lupp-samverkan stärks även förutsättningarna för att bredda 

samverkan kring Lupp i Göteborgsregionen till att omfatta de kommuner som hittills 

 
1 Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett nationellt enkätverktyg som tillhandahålls 
av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF); se vidare www.mucf.se/lupp. 

http://www.goteborgsregionen.se/lupp
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inte genomfört Lupp. Göteborgsregionens samtliga medlemskommuner är välkomna 

att ingå i nätverket, oavsett om de genomfört Lupp tidigare eller inte. 

Nätverket ger även kommunerna en regional plattform för dialog med Myndigheten 

för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), som medverkar på hela eller delar av 

nätverksmötena. En planering finns för att stärka samarbetet mellan GR och MUCF 

i kommunikationen med kommunerna inför Lupp 2023. 

Genom Lupp-samverkan syftar uppdragsförslaget även till att ge kommunerna 

tillgång till forskarstöd och metodstöd i analyser och tolkningar av Lupp-resultaten 

samt hur resultaten kan omsättas till olika typer av åtgärder och insatser som syftar 

till att förbättra ungas livssituation. Formen för detta kommer att vara fördjupande 

tematräffar. Genom samverkan med GR finns även möjlighet för nätverket att 

påverka innehåll för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som anordnas av 

GR:s kurs- och konferensenhet. 

Genom Lupp-nätverket finns även möjlighet att anlita GR för processtöd i att 

använda Lupp-resultat och liknande kunskapsunderlag för att utveckla 

ungdomsarbetet i kommunen. 

Det finns vidare en ambition att inom ramen för uppdraget låta Västsvenska 

ungdomsrådet delta på tematräffarna för att ytterligare stärka barn- och 

ungdomsperspektivet i kommunernas utvecklingsarbete. 

Uppdragets innehåll 
Under projekttiden feb 2022 – juni 2023 anordnar Göteborgsregionen 12 träffar:  

Grunden för Lupp-samverkan är nio nätverksträffar: 

- Tre fysiska nätverksträffar, à 3 timmar, en träff per termin.  

Den första fysiska träffen sker mars/april 2022 (tidpunkt beslutas vid Lupp-

nätverkets möte 10 dec). Max tre representanter per kommun. 

- Sex digitala fokusträffar, à 1–2 timmar, preliminärt två träffar per termin, 

avgränsade till aktuella ämnen. Den första digitala träffen sker februari 2022 

(tidpunkt beslutas vid Lupp-nätverkets möte 10 dec). Max tre representanter per 

kommun.  

Nätverksträffarna kan kompletteras med ett möjligt tillägg: 

- Tre fysiska eller digitala fördjupande tematräffar à tre timmar, en per termin, 

för samtal med forskare och/eller andra experter kring i förväg bestämda teman. 

Tre–fem representanter per kommun. 

Den första tematräffen är preliminärt i maj 2022. Teman och tidpunkter för dessa tre 

tillfällen beslutas av nätverket. Möjliga teman är ungas inflytande och (ideellt) 

engagemang; arbetsmetoder i skolan för att stärka demokrati och barnrätt för unga; 

trygghetsfrämjande samordning mellan skola, fritid och socialtjänst; stärka ungas 

psykiska välmående; uppföljning och utvärdering av insatser. 

Därtill kan varje kommun göra ett lokalt tillägg knutet till det regionala uppdraget: 
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- Processtöd för det lokala Lupp-arbetet, utifrån kommunens behov. Uppdragets 

omfattning och form utformas i samråd med GR inom ramen för ett tilläggsuppdrag. 

Tidplan 

Aktivitet Ansvarar Startar Slutar 

Fysiska nätverksträffar,  

3 tillfällen 

GR samordnar mars 2022 juni 2023 

Digitala fokusträffar,  

6 tillfällen 

GR samordnar, delvis 
tillsammans med MUCF 

feb 2022 juni 2023 

Möjligt regionalt tillägg:  
Fördjupande tematräffar,  
3 tillfällen 

GR arrangerar i samarbete 
med involverade forskare 

april 2022 juni 2023 

Möjligt lokalt tillägg:  
Processtöd 

Möjligt tilläggsuppdrag, 
utformas i samråd mellan 
GR och respektive kommun 

aug 2022 juni 2023 

Kostnad  
Erbjudandet har en grund och två möjliga tillägg.  

Villkor för erbjudandet är att minst sex medlemskommuner deltar i grundupplägget.  

I angivna kostnader ingår lokalhyra och fika. Priserna är exklusive moms. 

1. Grund 

Tre fysiska nätverksträffar och sex digitala fokusträffar enligt ovan.  

Kostnaden påverkas av hur många kommuner som deltar. Med sex anmälda 

kommuner blir kostnaden 32 500 SEK per kommun. Med exempelvis nio anmälda 

kommuner blir kostnaden 22 000 SEK.  

2. Grund med regionalt tillägg 

Utöver grunden i punkt 1: tre fördjupande tematräffar enligt ovan. 

Kostnaden påverkas av hur många kommuner som deltar. Med sex anmälda 

kommuner är kostnaden för grund med tillägg 66 000 SEK per kommun. Med 

exempelvis nio anmälda kommuner blir kostnaden 45 500 SEK.  

3. Möjligt lokalt tillägg 

Eventuellt lokalt processtöd beställs genom ett tilläggsuppdrag från kommunen. 

Uppdragets omfattning och form utformas i samråd mellan GR och kommunen. 

Anmälan 
Sista anmälningsdag är 20 januari 2022, en anmälan per kommun.  

Anmälan görs till: Åsa Nilsson, asa.bf.nilsson@goteborgsregionen.se  

Vid eventuella frågor, kontakta Åsa Nilsson, 031-335 51 98. 

mailto:asa.bf.nilsson@goteborgsregionen.se

