
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av ”gubbar” för grabbar? 
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Av ”gubbar” för grabbar? 
 

Vilka är ”gubbarna”? 

De gubbar som rubriken syftar på är majoriteten av de som den 21/11 2013 är 

förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige.  Där är 59,2% av ledamöterna män och 

55,1% av de förtroendevalda är 50 år eller äldre. 

(http://www.val.se/val/val2010/alkon/K/kommun/08/82/alderkon.html) 

 

Vilka är grabbarna? 

De grabbar som rubriken syftar på är de unga killar i årskurs åtta på grundskolan och 

årskurs två på gymnasiet som svarat på enkäten.
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Sammanfattning och förslag till 

åtgärder utifrån 2012 års enkät. 

Resultatet av enkäten kan i stort sammanfattas under ordet jämställdhet. De flesta frågor 

visar på skillnader mellan tjejer och killar och de allra flesta fall handlar det om att det är 

till nackdel för tjejerna. 

Ungdomarna på gymnasiet har i arbetet med undersökande team definierat jämställdhet 

på följande sätt: 

Jämställdhet är när alla behandlas lika oavsett kön, ålder, religion, bakgrund, privilegier 

eller hudfärg man har. Alla ska leva på lika villkor och få samma förutsättningar i 

samhället.  

Ungdomarna beskriver sin syn på jämställdhet mellan könen i dagens samhälle på 

följande sätt: 

I Sverige så är det en ganska bra jämställdhet men det finns fortfarande en del undantag. 

I arbetslivet till exempel får män ofta en högre lön än kvinnor även om de har samma 

sorts arbete och detta är något som måste förbättras om vi ska ha ett jämställt samhälle.  

Det är vanligt att det finns olika förväntningar på de båda könen. Tjejer anses vara 

svagare än killar. Tjejer förväntas också vara duktiga och ansvarstagande, de ska laga 

mat, städa och ta hand om familjen, medan killar mer ska vara ute och göra mer 

”grovjobb”. Även i skolan så förväntas alltid tjejer prestera bra och vara tysta på 

lektionerna och de möts också av lite högre krav än killarna.  

Hur beskriver då ungdomarna sina livsvillkor i Oskarshamn? 

Gemensamt för de fyra svarsgrupperna är att ungdomarna berättar att både de själva och 

deras föräldrar oftast är födda i Sverige. De är mer nöjda med sitt liv i sin helhet än vad 

ungdomar i riket är, ungdomarna i grundskolan är också mer nöjda med sitt liv i sin 

helhet än vad gymnasieungdomarna i Oskarshamn är. Oskarshamn upplevs som en trygg 

plats, men det finns ungdomar som inte känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällen 

och natten. Det finns också ungdomar både på grundskolan och på gymnasiet som inte 

alltid upplever att klassrummet är en trygg plats. 

De allra flesta ungdomarna både i grundskolan och på gymnasiet upplever att de har en 

god hälsa och är nöjda med den. Gemensamt för alla fyra svarsgrupperna är att 

majoriteten upplever att de är trötta under dagarna. En betydligt högre andel tjejer, både i 

grundskolan och på gymnasiet, känner sig ofta stressade. Trots att många upplever att de 

känner sig stressade verkar inte detta bidra till att tjejer upplever att stressen påverkar 

hälsotillståndet negativt. Däremot upplever gymnasietjejer ofta att de inte har tillräckligt 

med fritid. Grundskoletjejer motionerar regelbundet och äter i regel både frukost, lunch 

och middag. Detta förhållande verkar förändrats mycket när tjejerna börjar på gymnasiet. 

När tjejerna börjar på gymnasiet verkar de minska sin träning och dessutom börjar de 

hoppa över ett eller flera mål mat per dag. Frukosten verkar vara det mål som de oftast 

hoppar över. Killar däremot tenderar att träna mer när de går på gymnasiet än vad de 
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gjorde under grundskoletiden. De uttrycker heller inte en lika stor brist på fritid som 

gymnasietjejerna gör.  

Grundskoleungdomar är i högre utsträckning än gymnasieungdomar medlemmar i 

föreningar och nöjda med sina möjligheter att påverka föreningens verksamhet.  

Grundskoleungdomarna är mer nöjda med olika delar av livet än vad gymnasieungdomar 

är. Det som flest gymnasieungdomar upplever sig missnöjda med är sin ekonomi. 

Gymnasietjejerna tenderar också att vara mer missnöjda med sin skol- och arbetssituation 

och med sin hälsa än de andra tre svarsgrupperna. Det är också vanligare att tjejer både i 

grundskolan och på gymnasiet upplever att de har blivit orättvist behandlade på ett sätt 

som har gjort att de har mått riktigt dåligt och att de har blivit utfrysta eller mobbade 

under det senaste halvåret.  

Svaren visar att tjejer i högre grad än killar röker cigaretter och dricker drycker med hög 

alkoholhalt. Det är ovanligt att ungdomarna uppger att de har använt narkotika, men det 

finns skillnader i svaren från killar och svaren från tjejer. Tjejer verkar ha testat narkotika 

vid enstaka tillfällen något oftare än killar, medan killar som har testat narkotika har gjort 

det fler gånger än tjejer. 

Grundskoleungdomarna upplever att det finns mycket att göra på fritiden. Även killar på 

gymnasiet är ganska nöjda med fritidsutbudet. Tjejer på gymnasiet däremot upplever att 

det inte finns särskilt mycket för dem att göra på fritiden. Återigen efterfrågas en 

mötesplats.  

Majoriteten av de svarande, men fler tjejer än killar, tror att de kommer att flytta från 

Oskarshamn. När ungdomarna beskriver var de tror att de ska hitta sitt första jobb, 

framstår det att vedertagna könsmönster verkar vara befästa. Killarna tror att de kommer 

att hitta sitt första jobb inom bygg- och anläggning, tillverkningsindustri eller data och IT. 

Tjejerna tror att de kommer att hitta sitt första jobb inom vård och hälsa, restaurang eller 

kultur, media och design. Svaren visar att det finns förutfattade meningar om vad som är 

kvinnliga respektive manliga yrken och dessa förutfattade meningar bör motverkas redan 

i tidiga år. 

En befolkning i balans kräver att Oskarshamn är en attraktiv kommun att leva och bo i 

oavsett ålder, kön eller etnisk härkomst. För att uppnå en befolkning i balans krävs att 

jämställdhet fokuseras ur flera perspektiv. Detta är en utmaning för kommunens nämnder 

och förvaltningar i nära samarbete med det lokala näringslivet och föreningslivet. I första 

hand handlar utmaningen om att få fler unga tjejer att trivas och må bättre i Oskarshamns 

kommun. Det verkar som om upplevelsen av bra uppväxtvillkor bidrar till i hur stor 

utsträckning utflyttade ungdomar är benägna att återvända till sin hemkommun. 

Trondman och Andersson beskriver vikten av att vara en attraktiv kommun dels för de 

ungdomar som vill stanna kvar, men också för dem som vill flytta iväg för att skaffa sig 

utbildning eller nya erfarenheter. De båda grupperna behövs och kompletterar varandra 

och det är det förhållande Trondman och Andersson kallar för flyttparadoxen i sin 

rapport. (Trondman & Andersson, 2013:1)   
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Förslag till åtgärder utifrån resultaten av 2012 års enkät: 
 Medel avsätts, från och med år 2015, i en pott hos kommunstyrelsen för att 

genomföra åtgärder i syfte att öka ungas upplevelse av jämställdhet, trygghet och 

inflytande/delaktighet i Oskarshamn. 

 

 Finansiering om 100 000 kronor för de aktiviteter som ska genomföras under 

ungdomsåret föreslås tas från kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter 2014. 

Frågan om framtida finansiering överlämnas till budgetberedningen. Syftet är att 

ungdomsåret ska bli en del av Oskarshamns kommuns medvetna arbete med att 

förbättra ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande 

 

 Oskarshamn framstår som en bra plats att leva på om man är ung kille, men inte 

lika bra om man är ung tjej. En ökad upplevelse av jämställdhet är en 

förutsättning för att nå målet om en befolkning i balans. Vissa traditionella 

könsmönster, framför allt vid yrkesval, verkar vara förgivet tagna bland 

ungdomar. Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att komma med förslag på 

innehåll och kostnad för att ge grundskolornas studie- och yrkesvägledare 

förutsättningar att medvetet och aktivt arbeta med att bryta dessa könsmönster. 

 

 För att öka andelen unga kvinnor som är aktiva i föreningslivet behöver en 

fördjupad undersökning genomföras i syfte att få veta varför unga tjejer slutar att 

träna. En sammanställning av i hur stor utsträckning kommunala 

idrottsanläggningar är bokade för flick- eller damidrott ska göras. Denna 

uppföljning bör göras under en höstvecka och en vårvecka.  

 

 Många ungdomar efterlyser fler möjligheter att ägna sig åt estetisk verksamhet. 

Någon form av ”prova på” verksamhet för ungdomar i 16-19 års ålder genomförs 

i samarbete med aktörer som erbjuder kulturella och estetiska aktiviteter. 

Finansiering om 50 000 kronor föreslås tas från kommunfullmäktiges oförutsedda 

utgifter 2014. Frågan om framtida finansiering överlämnas till 

budgetberedningen. 

 

 För att öka andelen unga som upplever att skolan och framför allt klassrummet 

som en trygg plats, ska en fördjupad undersökning genomföras. 

 

 För att öka ungas kunskaper om hur man kan få inflytande över de beslut som tas 

i kommunen ska en organisation för mottagande av studiebesök på stadshuset 

upprättas. Alla elever i kommunens högstadieskolor ska erbjudas ett besök på 

stadshuset. Vid detta besök ska de träffa både tjänstemän och politiker. 

 

 Många unga är inte nöjda med inflytandet över skolmaten. I samverkan mellan 

tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen ska matråden utvecklas så att 

eleverna får reellt inflytande. 
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Åtgärder utifrån 2009 års enkät som inte är fullföljda: 
 En mötesplats i centrum har diskuterats och utretts i många år. Ett beslut om 

finansiering och organisation måste tas, eventuellt tillsammans med 

föreningslivet och intresserade studieförbund. 

 

 Demokratiprojektet på gymnasieskolan genomfördes till viss del. Projektets 

innehåll och genomförande bör tas upp till förnyad diskussion.  

 

 Bältesanvändning i skolbussen bör följas upp. 
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Inledning 

LUPP står för ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och tillhandahålls av den statliga 

myndigheten Ungdomsstyrelsen. Lupp är ett enkätverktyg med vars hjälp kommuner som 

kan studera ungas villkor med fokus 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.  

Visionen för arbetet är att Oskarshamn är en attraktiv kommun med hög livskvalitet, där 

unga får utvecklas efter sina egna förutsättningar, är en viktig resurs och har verklig 

tillgång till välfärd och makt. Syftet med arbetet är därför att utveckla den lokala 

ungdomspolitiken genom att samla in och använda sig av kunskap om ungdomars 

upplevelse av hur de har det och vad de tycker är viktigt. Målet är att luppresultatet 

används som verktyg i samtliga förvaltningar. För att uppnå målet har arbetsgruppen lagt 

stor vikt vid att arbetet har varit förankrat både i den kommunala förvaltningen, bland 

politiker och hos det lokala näringslivet. Både arbetsprocessen, metoder och analyser har 

kommunicerats i ovan nämnda grupper. Olika aktörer har erbjudits inflytande i arbetet 

genom att till exempel delta i arbetet med att ta fram de lokala frågorna, men också i 

analysarbetet som fokusgrupper, där många viktiga och intressanta diskussioner har förts. 

Luppundersökningens empiriska material utgörs av två enkätundersökningar. En enkät 

riktade sig till elever i årskurs åtta och en riktade sig till elever i gymnasieskolans andra 

årskurs. De svarande ungdomarna går i skolor i Oskarshamns kommun. Totalt har 526 

elever besvarat enkäten. Enkäten besvarades främst via webben.  

 

Jämförelsematerial har funnits att hämta både ur tidigare LUPP-enkäter lokalt, regionalt 

och i riket, men också i bildningsförvaltningens kvalitetsenkät till grundskoleelever och 

gymnasieelever samt i kommunens drogvaneenkät. 

 

 



Metod 

Lokal organisation 

I december 2011 beslutade kommunstyrelsen att LUPP 2012 skulle genomföras i Oskarshamns 

kommun. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd utsågs till styrgrupp för arbetet. En arbetsgrupp 

bestående av fem yngre politiker från olika partier och fem kommunala tjänstemän utsågs. En utökad 

LUPP-grupp bestående av ovanstående arbetsgrupp, ungdomar och personal från de deltagande 

skolorna har arbetat med att förbereda de lokala frågorna och med att förbereda genomförandet av 

enkäten. Ungdomar från den utökade LUPP-gruppen har även deltagit vid återkopplingen av resultaten 

på de lokala frågorna till de ungdomar som genomfört enkäten. Arbetsgruppen har genomfört fem 

möten och utöver dessa har två möten med den utökade LUPP-gruppen genomförts. Under arbetets 

gång har ett flertal byten av ledamöter i arbetsgruppen skett, framförallt bland de politiskt tillsatta 

ledamöterna. De kommunala tjänstemännen har stått för kontinuiteten i gruppen. 

Arbetet i arbetsgruppen har kontinuerligt återrapporterats till styrgruppen (utskottet för folkhälsa och 

samhällskydd) . 

 

Regional organisation 

Regionförbundet i Kalmar län samordnar genomförandet av LUPP-enkäten i länets kommuner. Fyra 

nätverksträffar för kommunala kontaktpersoner har genomförts. Oskarshamns kommun har deltagit 

vid samtliga. Kontaktpersoner för Oskarshamns kommun har varit hälsosamordnaren och 

ungdomssamordnaren. Regionförbundet har arrangerat en planeringskonferens inför genomförandet av 

enkäten samt en regional uppstartskonferens. 

 

Två länskonferenser har genomförts där delresultat har presenterats, den första i Kalmar och den andra 

i Hultsfred. Oskarshamns kommun deltog med 30 deltagare vid första konferensen och med 15 

deltagare vid den andra konferensen. Konferensernas innehåll har inte alltid upplevts hålla en 

önskvärd kvalitet av alla deltagare från Oskarshamn. 

 

En nationell uppstartskonferens genomfördes i Nacka, där Oskarshamns kommun medverkade och 

deltog. Politiker från kommunstyrelsen fick delge erfarenheter och resultat till övriga deltagande 

kommuner.  

 

Ledamöter ur LUPP-gruppen samt politiker ur kommunstyrelsen deltog och presenterade 

Oskarshamns kommuns arbete med ungdomsfrågor vid ungdomsstyrelsens rikskonferens.  

 

Uppföljning och återkoppling av 2009 års enkät 

Efter genomförandet av LUPP-enkäten 2009 beslutade kommunstyrelsen att ge olika nämnder och 

förvaltningar i uppdrag att genomföra åtgärder. Dessa åtgärder har följts upp och beskrivits i 

rapporten. 

 

Lokala frågor 

Inför genomförandet av enkäten har ett antal lokala frågor tagits fram. Dessa frågor har processats och 

formulerats i den utökade LUPP-gruppen, i samråd med det lokala näringslivet och politiker i 

kommunala nämnder. De lokala frågorna analyserades omedelbart efter genomförandet av enkäten och 

låg till grund för den återrapportering som skedde till de elever som hade genomfört enkäten. 
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Resultaten av de lokala frågorna presenteras i LUPP-rapporten som ett komplement till de frågor som 

har ställts i enkäten. 

 

Genomförande av enkät 

Inför undersökningen genomfördes en massiv informationsinsats kring undersökningen och dess syfte.  

Informationsträffar hölls på respektive skola dels för berörda ungdomar och för berörda lärare. 

Skolledarna har informerats vid ett möte med bildningsförvaltningens ledningsgrupp samt vid en 

rektorskonferens. Alla kommunala nämnder har fått information inför genomförandet av 

undersökningen vid nämndssammanträden under hösten 2012 och det lokala näringslivet i form av 

Företagarcentrum i Oskarshamn (FCO) har informerats om undersökningen och inbjudits till arbetet 

med att ta fram de lokala frågorna. Sammanlagt genomfördes 16 informationsträffar varav 10 träffar 

riktade sig till de deltagande ungdomarna och de lärare som berörs.   

 

Undersökningen genomfördes på de fem skolorna under oktober månad 2012. Personal från 

kommunens fritidsgårdar ansvarade för att organisera besvarandet av enkäten, vilket innebar att 

schemalägga de olika klasserna och boka de datasalar som finns på skolorna. Personalen fanns även 

tillgängliga för att hjälpa till vid besvarandet av enkäten.  

 

 526 ungdomar besvarade enkäten. Svaren fördelar sig på 221 svar i årskurs åtta och 305 svar i 

gymnasieskolans årskurs 2. Detta ger en svarsfrekvens på 89 % för årskurs åtta och 80 % för 

gymnasiets årskurs 2.  

 

Enkäten 

Enkäten innehöll dels de frågor ungdomsstyrelsen har formulerat och ett antal lokala frågor som har 

tagits fram i samarbete med den utökade LUPP-gruppen och det lokala näringslivet i kommunen. 

Ungdomsstyrelsen har sedan 2009 förändrat flera frågeställningar på ett sätt som gör att flera frågor 

inte går att helt jämföra med varandra över tid. Man har även lagt till två nya svarsalternativ ”vet inte” 

som gör att många frågor av stor vikt för att förstå ungas livsvillkor är oerhört svåra att jämföra med 

tidigare år. Annan könstillhörighet, det vill säga att personen inte känner sig tillhöra vare sig könet 

kille eller tjej, är ytterligare en ny svarsmöjlighet. I denna kategori har sju svar lämnats in, alla från 

gymnasieskolan. I de fall dessa frågor används i jämförelser över tid förklaras detta i löpande text.   

 

Analys av enkätsvaren 

De frågor ungdomsstyrelsen har formulerat registrerades och presenterades genom statistikverktyget 

W-lupp på ungdomsstyrelsens hemsida och analyserades dels av forskare vid Linnéuniversitetet och 

av den lokala LUPP-gruppen. Arbetet med analysen vid Linnéuniversitetet genomfördes av professor 

Mats Trondman och doktoranden Carolina Andersson. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd har 

varit styrgrupp för LUPP-arbetet. LUPP-gruppen har regelbundet återrapporterat till- och haft dialog 

med styrgruppen under arbetets gång. 

 

De lokala frågorna sammanställdes och analyserades av LUPP-gruppen i direkt anslutning till den 

genomförda enkäten. Analysen har betonat de frågor som kan jämföras med föregående enkätresultat 

men även omfattat områden som har varit särskilt utmärkande i årets enkätsvar.   
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Vetenskapligt perspektiv 

Enkätsvaren har bearbetats och analyserats utifrån två kompletterande aspekter. I första hand har en 

kvantitativ analys gjorts där antal svar och andelar svar har åskådliggjorts. I den uppföljande analysen 

används den kvantitativa analysen för att dra kvalitativa slutsatser kring de resultat som framträder. I 

den kvalitativa analysen används allt material som har samlats in under bearbetningen av resultaten, se 

nedanstående presentation, för att skapa en så heltäckande bild av ungdomars upplevelser av sina 

livsvillkor i Oskarshamns kommun. Analysen av resultaten kommer att ta avstamp i en 

konstruktionistisk teori där de undersökta företeelserna och kategorierna betraktas som sociala 

konstruktioner, vilka konstrueras och omkonstrueras i den mänskliga interaktionen. Enkätsvaren 

betraktas därför som en text ur vilken helhet och delar kan analyseras. Analysen bygger en berättelse 

(en social konstruktion) som skapar en bild av ungdomarnas upplevelse av livet i Oskarshamns 

kommun. Enkelt uttryckt vill den klargörande forskningen lyfta fram och begripliggöra det väsentliga 

innehållet i den aktuella texten, i detta fall enkätsvaren (Esaiasson, P. m.fl. 2007, kap. 12). I praktiken 

innebär detta att utifrån ungdomarnas svar på enkäterna bildas en berättelse om deras upplevelse av att 

bo och leva i Oskarshamn. Denna upplevelse kan sättas i relation till hur ungdomar i riket upplever sin 

situation och till hur ungdomar i Oskarshamns kommun i tidigare enkäter har beskrivit sin upplevelse 

av att bo och leva i Oskarshamns kommun. 

 

Återkoppling 

Analys av svaren på de lokala frågorna har återkopplats till de deltagande ungdomarna vid träffar på 

respektive skola. Återkopplingen skedde direkt efter att analysen var genomförd för att eleverna skulle 

få respons innan jullovet. LUPP-gruppen har tidigare år upplevt att det har varit en brist att de 

deltagande har fått respons på den genomförda undersökningen så sent att den har känts inaktuell. 

Analysen av de lokala frågorna har även återkopplats till det lokala näringslivet vid en träff med 

Företagarcentrum i Oskarshamn (FCO) och till skolledningen vid ett möte med Barn- och 

utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. 

  

Undersökande team 

Under arbetet med analysen av LUPP 2009 genomfördes ett projekt som kallades undersökande team 

och som syftade till att fördjupa kunskapen om de svar som ungdomarna hade lämnat i enkäten. Elever 

på gymnasiet genomförde då ett längre projekt där de bearbetade delar av de resultat som framkom i 

LUPP-undersökningen. Inför årets undersökning togs kontakt med både högstadielärare och 

gymnasielärare för att genomföra liknande projekt. Ingen högstadielärare såg att man kunde 

genomföra projektet inom ramen för undervisningen. Vid en träff med samhällskunskapslärarna på 

gymnasiet diskuterades projektets omfattning och ett genomförbart koncept togs fram. Projektet blev 

betydligt mindre och fick ett annat innehåll än undersökande team 2009.  

 

Vid inledningen av analysen framträdde tre bärande begrepp som var intressanta att fördjupa 

kunskapen om. De tre begreppen var inflytande/delaktighet, jämställdhet och trygghet. Syftet med 

undersökande team var att ungdomarna skulle förklara begreppen utifrån sitt perspektiv för att de 

vuxna som analyserar resultaten skulle få en större förståelse för begreppens innebörd för ungdomarna 

själva. Endast en lärare genomförde undersökande team i en undervisningsgrupp. Resultatet av det 

genomförda undersökande teamet har bidragit till en större förståelse av de svar som har analyserats. 
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Fokusgrupper 

Efter en inledande analys beslutades att utse fokusgrupper för att få möjlighet att diskutera och 

fördjupa förståelsen av de resultat som framträdde. Ungdomarnas svar indikerade att tre områden 

framstod som särskilt intressanta för en fördjupad diskussion. De tre områdena var 

inflytande/delaktighet, jämställdhet och trygghet. Till fokusgrupper utsågs kommunstyrelsens 

arbetsutskott, brottsförebyggande rådet, fritidsgårdspersonal, aktörer inom fritids- och föreningsliv, 

Studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolan och RIO (rekrytering i Oskarshamn). Även 

lärare och skolledare vid en högstadieskola tillfrågades, men visade inget intresse för att vara 

fokusgrupp. I fokusgrupperna har resultaten presenterats och diskuterats, vilket har lett till att flera 

förslag till åtgärder för förbättringar har framkommit.  

 

Feriearbetare 

För att få ett större ungdomsperspektiv på analysen beslutades att LUPP-gruppen skulle söka två 

feriearbetare som under fyra sommarlovsveckor fick i uppdrag att ur ett ungdomsperspektiv beskriva 

ordet trygghet och att visuellt visa vilka miljöer ungdomar upplever som trygga respektive otrygga. 

Resultatet av feriearbetarnas fördjupade undersökning gör ungdomars röst tydligare i analysen av 

materialet och ligger till grund för formulering av förbättringsåtgärder. Hela rapporten finns med som 

en bilaga till LUPP- rapporten. 

 

Oskarshamns drogvaneenkät 

Drogvaneenkäten i Oskarshamns kommun genomförs vartannat år i grundskolans årskurs 8 och 

vartannat år i gymnasieskolans årskurs 2. Enkäten genomförs under vårterminen, vilket innebär att 

respondenterna inte är samma elevgrupp som de som har svarat på LUPP enkäten. 

 

Bildningsförvaltningens kvalitetsenkät 

I vissa frågor görs jämförelser med den kvalitetsenkät som bildningsförvaltningen genomför vartannat 

år i grundskolans årskurs 5 och 8 samt i gymnasiets årskurs 2. Den kvalitetsenkät som bildar 

jämförelsematerial genomfördes under vårterminen 2013. 

Populärversion av resultatrapporten 

En populärversion av resultaten som beskrivs i föreliggande rapport ska produceras i form av en kort 

film som illustrerar viktiga resultat. Elever på det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning 

media har fått uppdraget att producera denna informationsfilm. Filmen beräknas vara klar under första 

kvartalet 2014. 

 

I rapporten används följande förkortningar: 

GR 8 = Grundskolans årskurs åtta 

GY 2 = Gymnasiets årskurs 2 

I de fall annan könstillhörighet redovisas gäller det GY 2 eftersom svaren i den kategorin var för få för 

att redovisas för GR 8. 
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Beskrivning och uppföljning av åtgärder 

formulerade efter analys av LUPP-

enkätsvaren 2009 

I slutrapport LUPP 2009 presenterades förslag till åtgärder utifrån de analyserade resultaten. För att 

uppnå målet att göra Oskarshamn mer attraktivt för unga föreslogs: 

 

Att en förstudies kulle göras för att möjliggöra en mötesplats för unga i centrum.  

Förstudien genomfördes 2011 och resulterade i att dåvarande kultur- och fritidsnämnden 

2012-06-12 beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:  

 Skapa en mötesplats för unga i centrum 

 Att utse ungdomssamordnaren till projektledare 

 Bevilja 250 tkr till projektbeskrivning 

 

Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2012-11-26 beslutades att avsätta 200 tkr för 

mötesplats unga, men inga beslut togs om att fördela ansvaret för det fortsatta arbetet.  

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 2013-10-07 att de 200 000 kronor som 

avsatts till en mötesplats får användas till att skapa ett café, med möjlighet till 

internetuppkoppling, i centrum. 

Åtgärden är delvis genomförd. 

 

Att kommunen på sikt ökar anslagen på särskilda satsningar för att unga ska  

få fler möjligheter att träffas på drogfria mötesplatser. 

Ungdomsrådet har medel som kan sökas av ungdomar som vill arrangera drogfria 

evenemang. Budgeten för detta har inte utökats, men de medel som finns tillgängliga 

används inte fullt ut varje år. Via Kumulus, en ideell förening som via regionförbundet 

jobbar med nationella och internationell möjligheter för unga i Kalmar län, kan bidraget som 

Oskarshamns kommun ger till ett projekt av unga för unga, växlas upp. 

Åtgärden är inte genomförd. 

 

Att kommunen inför ”ungdomsåret” och ”Att kommunstyrelsen får i uppdrag  

att ta fram förslag på hur organisationen ska se ut för ”ungdomsåret”.  

Ungdomsåret är infört och organisationen är beslutad. En 50 % tjänst som 

ungdomssamordnare har tillsatts och denna har fått i uppdrag att organisera de aktiviteter 

som ska ingå i ungdomsåret. Åtgärden är genomförd. 

 

Att ung politikerpanel inrättas 

Ung politikerpanel inrättades efter att slutrapporten hade antagits av kommunfullmäktige 

2010-12-13 och bestod av unga fullmäktigeledamöter som blev förtroendevalda vid valet 

2010. Ung politikerpanel var aktivt en period efter valet, men på grund av att många unga 

förtroendevalda av olika anledningar har lämnat uppdragen ligger projektet i vila för tillfället.  

  Det finns möjlighet att starta upp verksamheten igen efter valet 2014, förutsatt att tillräckligt 

många unga blir förtroendevalda. Åtgärden är genomförd. 
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Att demokratiutbildning (enligt LUPP-gruppens förslag) inarbetas i den ordinarie 

samhällskunskapsundervisningen 

En organisation och ett upplägg för demokratiutbildningen arbetades fram i samråd mellan 

ung politikerpanel och gymnasieskolan. Demokratiutbildningen har inte genomförts enligt 

den plan som var överenskommen. Åtgärden är inte genomförd. 

 

Att en fördjupad analys av ungdomars upplevelse av relationskapitalet i skolan 

genomförs, samt att en handlingsplan upprättas. 

Att skolchefen får ansvar för genomförandet. 

För att öka andelen unga som upplever skolan som en frizon från sexuella trakasserier och 

öka andelen unga som upplever vuxnas omsorgsansvar gjordes en undersökning 

              på grundskolan. I samarbete med de olika elevråden sammanfattades de problem   

              ungdomarna upplevde. Barn- och utbildningsnämnden valde att istället för att ta fram en  

              handlingsplan föra in åtgärder i nämndens verksamhetsmål. Åtgärden är utförd. 

 

Att kommunen i samarbete med föreningar/organisationer som arbetar med 

trafiksäkerhet får i uppdrag att öka antalet elever som använder bälte i buss.  

En informationskampanj har genomförts. Syftet var att få elever att förstå hur viktigt det är 

med bälte även i buss. En brandman var ombord på busen och berättade om vad som kan 

hända vid en olycka om man inte använder bälte. Polisen genomförde dessutom en kontroll 

av kollektivresenärer vad gäller bältesanvändning i buss. En uppföljning behöver göras. 

Åtgärden är delvis genomförd. 
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Resultat 

Respondenterna är unga medborgare som går i Oskarshamns kommuns högstadie- och 

gymnasieskolor. De går antingen i årskurs åtta på grundskolan och är då i 14-15 års ålder, eller i 

gymnasiets andra årskurs och är då i 17-18 års ålder. Enkäten är omfattande och behandlar områden 

som ungdomars upplevelse av delaktighet och inflytande, politik och samhälle, skola, fritid, trygghet, 

hälsa arbete och framtid. Genom jämförelser och analyser av olika svar i enkäten framträder en bild av 

hur ungdomar upplever sina livsvillkor i sin hemkommun. Rubriksättningen i denna rapport utgår till 

stor del från den rapportskrivningsmall som ungdomsstyrelsen tillhandahåller. Vissa rubriker har 

kopplats samman för att få en bättre helhetsbild.  

 

BAKGRUND 
Bakgrundsfrågorna visar att en stor majoritet av de svarande är födda i Sverige och har föräldrar som 

också är födda i Sverige, detta gäller för både Oskarshamn och för riket som helhet.   

 

 
Figur 1: Var är dina föräldrar födda? 

Respondenterna på gymnasiet uppger att majoriteten av föräldrarna har en gymnasieutbildning eller en 

högre utbildning. Endast 0,5 % av de svarande uppger att någon av föräldrarna inte har avslutat 

grundskolan (samma andel svarande som i 2009 års enkät) i riket uppger 2 % av de svarande att någon 

föräldrarna inte har avslutat grundskoleutbildningen.  

En tiondel av de svarande både i 2012 och 2009 års enkät uppger att föräldrarnas högsta avslutade 

utbildning är grundskola, vilket är dubbelt så hög andel som i de resultat som redovisas för riket. En 

tredjedel av respondenterna vid samma frågetillfällen uppger att de inte vet vilken föräldrarnas högsta 

utbildning är. Frågan ställs endast till gymnasieungdomarna. 
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Figur 2: Var är du född? 

I en jämförelse med enkätsvaren från 2009 kan det konstateras att svaren i stort sett är 

överensstämmande och inga stora förändringar har skett. Både andelen ungdomar som uppger att de är 

födda i Sverige och andelen ungdomar som anger att de är födda utanför Europa har ökat något sedan 

2009, medan gruppen ungdomar som uppger att de är födda i Europa har minskat något.   

Drygt en tiondel av respondenterna uppger att de har någon form av funktionshinder. Ett 

funktionshinder definieras i enkäten som ”en eller flera fysiska, psykiska eller medicinska 

nedsättningar/sjukdomar som innebär att det finns svårigheter att delta i dagliga aktiviteter inom skola, 

arbete eller fritid”. Resultatet överensstämmer med det resultat som presenteras för riket. 

Ungefär hälften av ungdomarna både på grundskolan och på gymnasiet berättar att de under det 

senaste året har gjort en utlandsresa som har varat i minst en vecka. Vanligast är det att man har varit 

på semester eller hälsat på släkten. Några enstaka ungdomar beskriver att de under sin utlandsresa har 

arbetat, studerat eller varit på ett ungdomsutbyte (frågan om vad man gjorde under sin utlandsresa 

ställs endast till gymnasieungdomarna).  

Majoriteten av respondenterna uppger att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med sitt liv i sin 

helhet. Andelen mycket nöjda eller ganska nöjda är högre bland respondenter i årskurs åtta än bland 

respondenter i årskurs 2 på gymnasiet. Frågan ställdes inte i 2009 års enkät och därför kan inga 

jämförelser göras över tid, däremot överensstämmer resultatet väl med resultatet för regionen (Kalmar 

län). 
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Figur 3 Hur nöjd är du med ditt liv i sin helhet? Jämförelse Oskarshamn - riket. 

HÄLSA 

I ungdomarnas svar framträder ett tydligt mönster. Tjejer tenderar att må sämre och känna sig mer 

stressade i takt med stigande ålder. Dessutom beskriver tjejer att de upplever att de har mindre fritid 

när de går på gymnasiet, vilket kan ligga till grund för att de slutar upp med träning och andra 

fritidsaktiviteter.  

I 2009 års enkät ställdes frågan Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Denna fråga har 

jämförts med: Hur bedömer du din hälsa om du ser tillbaka på det senaste halvåret? Som ställdes till 

ungdomar i gymnasiets år 2 i 2012 års enkät. Jämförelsen görs mellan de svar eleverna i grundskolans 

årskurs åtta gav 2009 och de svar eleverna i gymnasiets årskurs två ger i enkäten 2012. 

 
Figur 4 Hur bedömmer du ditt allmänna hälsotillstånd?/ Hur bedömmer du din hälsa om du ser 
tillbaka på det senaste halvåret? 

Resultaten är inte helt jämförbara, men det finns en anledning att uppmärksamma att ungdomars 

upplevelse av sin hälsa försämras i takt med stigande ålder. Framför allt är det en flickornas upplevelse 

av sitt hälsotillstånd som försämras. Även killarnas svar visar på en försämring, även om den ökningen 
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är betydligt mindre än ökningen bland tjejernas svar (en försämring med en procentenhet). Värt att 

notera är att av de som uppgett att de tillhör kategorin annan könstillhörighet (svarsgruppen består av 

sju individer i årskurs 2 på gymnasiet) upplever tre individer att hälsan under det senaste halvåret varit 

ganska dålig och två individer uppger att den har varit varken bra eller dålig. Två individer beskriver 

sitt hälsotillstånd det senaste halvåret som ganska bra eller mycket bra.  

En högre andel ungdomar i Oskarshamns kommun upplever att de är ganska nöjda eller mycket nöjda 

med sin hälsa än andelen i riket. Andelen ungdomar som svarar att de är ganska nöjda eller mycket 

nöjda med sitt liv i sin helhet indikerar att Oskarshamn är en bra plats att leva och bo i. Det finns trots 

allt anledning att närmare granska vilka delar det är som gör att andelen ungdomar som upplever att de 

är ganska missnöjda eller mycket missnöjda med sitt liv i sin helhet ökar från 3 % till 8 % om man 

jämför enkäterna som gjordes i grundskolans år åtta, 2012 och den som gjordes i gymnasiets år 2, 

2012. 

 

 
Figur 5 Hur nöjd är du med din hälsa? Jämförelse Oskarshamn - riket. 

 

Ökningen bland ungdomar som upplever att de är mycket missnöjda eller ganska missnöjda med sin 

hälsa handlar främst om en ökning bland tjejerna. Även andelen killar som upplever att de är mycket 

missnöjda eller ganska missnöjda med sin hälsa ökar mellan grundskolan och gymnasiet. Både killar 

och tjejer tenderar att bli mer missnöjda med olika delar av sitt liv i takt med stigande ålder. I tjejernas 

svar är det ekonomi och hälsa som försämras mest, följt av familjerelationer, utbildning och skol- 

arbetssituationen. I killarnas svar står ekonomi för den största försämringen, följt av arbets- eller 

skolsituationen, utbildningen och hälsa. Kompisrelationer verkar vara den faktor som förändras minst 

både i killars och i tjejers svar.  
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Figur 6 Hur nöjd är du med ditt liv i sin helhet? Oskarshamn 2012 

Samtidigt som tjejer upplever att de blir mer missnöjda med sin hälsa framträder en bild av att tjejer 

tenderar att bli mer missnöjda med flera delar av sina liv i takt med stigande ålder. Gymnasietjejernas 

svar (röd stapel) utmärker sig negativt i resultatet. En betydligt högre andel tjejer på gymnasiet är 

missnöjda med sin hälsa. Andelen tjejer och killar som är missnöjda med ekonomi är mer jämställd 

även om tjejerna tenderar att vara något mer missnöjda även med denna faktor. Killarna är mer 

missnöjda med sin arbets- skolsituation och både killar och tjejer är i lika hög utsträckning missnöjda 

med sin utbildning på gymnasiet. Tjejer på gymnasiet tenderar också att vara mer missnöjda med både 

sina familjerelationer och kompisrelationer. Intressant att uppmärksamma är att bland tjejer i årskurs 

åtta på grundskolan finns lägst andel ganska missnöjda och mycket missnöjda i kategorierna nämligen, 

familjerelationer, ekonomi och utbildning.  

3% 

4% 

3% 

2% 

1% 

2% 2% 

5% 

11% 

4% 

6% 

17% 

6% 

4% 

1% 

2% 

1% 

3% 

7% 

3% 3% 

7% 

5% 

2% 

4% 

15% 

6% 

4% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

20% 

Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om 
följande? 

Mycket/ganska  missnöjd tjejer  
åk 8 

Mycket/ganska missnöjd tjejer år 
2 

Mycket/ganska  missnöjd killar  åk 
8 

Mycket/ganska missnöjd killar år 
2 



20 

 

 
Figur 7 Hur nöjd är du med följande i ditt liv, jämförelse tjejer Oskarshamn-tjejer riket 2012 

Trots att tjejerna både på grundskolan och på gymnasiet i högre utsträckning än killarna uttrycker att 

de är ganska eller mycket missnöjda med sina liv visar en jämförelse med riket att andelen missnöjda 

tjejer i Oskarshamn trots allt är lägre än andelen missnöjda tjejer i riket. 

Fler än var femte grundskoleungdom berättar att de det senaste året har upplevt att de blivit så illa 

behandlade att de har mått riktigt dåligt. Andelen ungdomar som upplever att de har blivit illa 

behandlade är högre bland gymnasieungdomar än bland grundskoleungdomar och allra högst är den 

bland tjejerna i båda kategorierna. Det är svårt att utifrån ungdomarnas svar beskriva vilka orsaker 

som har legat bakom den orättvisa behandlingen, eftersom mer än hälften av ungdomarna har uppgivit 

annan orsak eller att de inte vet orsaken.  
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Figur 8 Har du under det senaste halvåret upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt 
som gjort att du har mått riktigt dåligt? 

De ungdomar som berättar att de har blivit orättvist behandlade beskriver att detta i störst utsträckning 

har skett av skolans personal, andra elever eller annan person. Detta gäller för både killar och tjejer 

och både i grundskolan och på gymnasiet. 

Majoriteten av både grundskoleungdomarna och gymnasieungdomarna berättar att de inte har blivit 

mobbade eller utfrysta under det senaste halvåret. Det är dock vanligare att tjejer upplever att de har 

blivit mobbade eller utfrysta. 

 
Figur 9 Har du under det senaste halvåret blivit mobbad eller utfryst? 

Tjejer upplever oftare än killar att de utsätts för orättvis behandling, mobbning och utfrysning. 

Upplevelsen ökar i takt med stigande ålder både för killar och för tjejer. 

Vad berättar ungdomarna om sin hälsa?  

I de svar som redogörs för, beskrivs ungdomars upplevelse av sin hälsa utifrån svaren i enkäterna 

genomförda 2009 och 2012.  
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Nästan hälften av tjejerna i årskurs åtta upplever att de känner sig stressade varje dag eller flera gånger 

i veckan. Majoriteten av tjejerna i årskurs åtta upplever att de känner sig trötta under dagarna. Ungefär 

en fjärdedel uppger att de har svårt att somna om kvällarna och ungefär lika stor andel upplever att de 

sover dåligt om nätterna. Resultaten visar att tjejers upplevda hälsotillstånd försämras mellan 

grundskolan och gymnasiet. Bland respondenterna på gymnasiet svarar majoriteten av tjejerna att de 

känner sig trötta under dagen, varje dag eller flera gånger i veckan. Andelen tjejer som ofta känner sig 

stressade ökar mellan grundskola och gymnasium.   

 
Figur 10 Jämförelse killar och tjejer GR 8, 2009 – GY 2, 2012 

Även bland killarna ökar upplevelsen av en försämrad hälsa i takt med ålder. Bland killarna upplever 

hälften av de svarande i årskurs åtta att de är trötta under dagen och andelen ökar något på gymnasiet. 

Ungefär en fjärdedel upplever att de har svårt att somna och lika stor andel upplever att de sover dåligt 

om nätterna. Andelen ökar med nästan 10 procentenheter på gymnasiet. Andelen killar som känner sig 

stressade varje dag eller flera gånger i veckan är däremot bara hälften så stor som bland tjejerna.  

I svaren framträder skillnader mellan tjejers och killars upplevelser av sin hälsa både i årskurs åtta och 

i gymnasiets årskurs 2. Fler tjejer än killar känner sig trötta under dagen, har svårt att somna och 

upplever att de sover dåligt på natten i grundskolans årskurs åtta. Andelen tjejer som är trötta under 

dagen är högre även på gymnasiet medan det framstår att sömnproblem är de besvär som ökar mest 

hos killarna mellan grundskolan och gymnasiet. Dubbelt så många tjejer som killar uppger att de 

känner sig stressade varje dag eller flera gånger i veckan både i grundskolans årskurs åtta och i 

gymnasiets årskurs 2. 

Det är intressant att fortsätta undersöka vad det är som gör att dessa stress- och sömnproblem uppstår.  

Det finns anledning att tro att tjejers upplevelse av ohälsa i Oskarshamns kommun, redan i unga år är 

större än killars upplevelse. Detta kan ha ett samband med att tjejer i större utsträckning är ganska 

missnöjda eller mycket missnöjda med flera delar av sina liv. 

Var tredje gymnasietjej som känner sig stressad varje dag bedömer trots detta sin hälsa som mycket 

bra eller ganska bra. Fler än hälften av gymnasietjejerna som känner sig stressade flera gånger i 

veckan bedömer sin hälsa på samma sätt. Bland gymnasiekillarna som känner sig stressade varje dag 
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upplever fyra av tio killar att deras hälsa är mycket bra eller ganska bra. Sju av tio gymnasiekillar som 

känner sig stressade flera gånger i veckan bedömer sin hälsa på samma sätt. Gymnasieungdomarna 

verkar alltså inte självklart se den upplevda stressen som ett hälsoproblem. 

Genom att göra en jämförelse mellan resultaten för årskurs åtta i 2009 års enkät och svaren för årskurs 

2 på gymnasiet i 2012 års enkät, framträder en bild av hur ungdomarnas upplevelser har förändrats 

under de tre år som gått sedan de gjorde enkäten förra gången. De som svarade på enkäten i 

grundskolans årskurs åtta, 2009, är samma grupp elever som svarar på enkäten i gymnasieskolans 

årskurs 2, 2012. 

De förändringar som framträder i tjejernas svar är att andelen tjejer som upplever att de har ont i 

magen varje dag eller flera gånger i veckan minskar något. Detta gäller även andelen tjejer som 

berättar att de sover dåligt på natten. Andelen tjejer som beskriver att de har huvudvärk, känner sig 

stressade och är trötta under dagen ökar alla mellan 2009 års enkät och 2012 års enkät. 

I killarnas svar framträder en bild av att sömnproblem ökar mellan grundskolan och gymnasiet. En 

något större andel pojkar upplever att de känner sig stressade och har ont i magen varje dag eller flera 

gånger i veckan. Andelen killar som upplever att de har huvudvärk varje dag eller flera gånger i 

veckan minskar något mellan de svaren i 2009 års enkät och svaren i 2012 års enkät. 

Trondman och Andersson (2013:2) konstaterar i sin regionövergripande rapport, om stressade unga, 

att de ungdomar som upplever stress också upplever sig ha andra former av hälsoproblem. Stress, 

sömnsvårigheter och trötthet är faktorer som verkar vara beroende av varandra. Trondman och 

Andersson (ibid) beskriver att långvarig stress påverkar inte bara ungdomarnas samtida hälsa, utan 

också framtida hälsa och livschanser. Stress och trötthet påverkar möjligheterna att vara koncentrerad 

och mottaglig för undervisning, vilket i sin tur påverkar framtida utbildningsval och framtidschanser. I 

rapporten Stressade Unga beskrivs hur fem möjlighetsfaktorer kan minska andelen stressade unga och 

därmed öka ungas upplevelse av ett gott liv. De fem möjlighetsfaktorerna handlar om starka 

närvarande möjlighetsstrukturer i skola, på fritiden, för trygghet, för arbete och ekonomi och för 

delaktighet. Vad innebär då starkt närvarande möjlighetsfaktorer i dessa områden? Enligt Trondman 

och Andersson (ibid) kan de sammanfattas på följande sätt: 
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Trondman och Andersson (ibid) beskriver att när den maximala möjlighetsstrukturen är uppnådd är 

samtliga indikatorer uppfyllda och då finns inga stressade unga. Det borde alltså enligt Trondman och 

Andersson (ibid, s.87) ”vara varje studerad kommuns mål att förverkliga så många indikatorer och 

möjlighetsstrukturer som möjligt”. 

Vad berättar ungdomarna om sina kost- och motionsvanor? 

Ungdomarna berättar att det är vanligt att man hoppar över ett eller flera mål mat varje dag eller flera 

gånger i veckan. Ungefär var fjärde elev på grundskolan hoppar över frukosten varje dag eller flera 

gånger i veckan och andelen ökar till var tredje elev på gymnasiet. Både på grundskolan och på 

gymnasiet händer det att ungdomar hoppar över lunchen varje dag eller flera gånger i veckan, men 

andelen ungdomar som uppger att detta sker är betydligt lägre än de som hoppar över frukosten (6-7 % 

av de svarande både i grundskolan och på gymnasiet berättar att de hoppar över lunchen varje dag eller 

flera gånger i veckan). 

Generellt visar svaren att ungefär hälften av respondenterna äter frukost varje dag eller flertalet dagar. 

Andelen gymnasieungdomar som äter frukost varje dag eller flertalet dagar är något lägre än andelen 

grundskoleungdomar. 

 Mellan 60 – 70 % av respondenterna uppger att de äter lunch varje dag eller flera dagar i veckan. 

Andelen killar som äter lunch varje dag eller flertalet dagar är något högre än andelen flickor både på 

grundskolan och på gymnasiet. De allra flesta ungdomarna uppger att de sällan eller aldrig hoppar 

över middagen/kvällsmaten (70 % - 75 %). Andel tjejer på gymnasiet som säger att de sällan eller 

aldrig hoppar över middag eller kvällsmat är något lägre än övriga (68 %).  

Andelen tjejer som brukar träna så att de blir andfådda eller svettas varje dag eller flera gånger i 

veckan är betydligt lägre bland gymnasietjejerna än bland grundskoletjejerna. En tredjedel av 

gymnasietjejerna uppger att de tränar så de blir andfådda eller svettas någon gång i månaden eller mer 

sällan. Majoriteten av tjejerna uppger att de tränar en gång i veckan eller oftare, men tendensen verkar 

vara att de tränar mer sällan i takt med stigande ålder. 
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Figur 11 Hur ofta tränar du så att du blir andfådd eller svettas? 

Andelen killar som brukar träna så att de blir andfådda eller svettas varje dag eller flera gånger i 

veckan är marginellt högre bland gymnasiekillarna än bland grundskolekillarna. Andelen killar som 

tränar en gång i veckan eller oftare ökar mellan grundskolan och gymnasiet. Tendensen visar att de 

som tränar en gång i månaden eller mer sällan minskar från grundskolan till gymnasiet. 

Tjejer tenderar att träna mer sällan, medan killar tenderar att träna oftare i gymnasiets årskurs 2 än i 

grundskolans årskurs åtta. Andelen tjejer som idrottar eller motionerar i en klubb eller en förening är 

dubbelt så hög på grundskolan som i gymnasiet. Andelen killar som tränar i klubb eller i en förening 

varje dag eller flera gånger i veckan minskar också, men betydligt mindre än andelen tjejer.  

 
Figur 12 Hur ofta idrottar/motionerar du i en klubb eller förening? 

 

Eftersom så stor andel svarande uppger att de alltmer sällan tränar i en klubb eller i en förening i takt 

med stigande ålder finns det anledning att anta att det har ett samband med ökande prestationskrav 
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både i ungdomarnas skolarbete, men också i idrottsföreningars ambitioner att nå resultat i olika 

seriesystem eller i tävlingar. Det är därför intressant att se om ungdomar fortsätter träna, men då på 

egen hand, då de inte längre söker sig till klubbars eller föreningars verksamheter. 

 
Figur 13 Hur ofta idrottar/motionerar du men inte i en klubb eller förening? 

Majoriteten av ungdomarna både i grundskolans årskurs åtta och i gymnasiets årskurs två tränar 

regelbundet, men det sker till övervägande del utanför idrottsklubbars och idrottsföreningars 

verksamhet.  

Både andelen killar och tjejer som tränar varje dag eller varje vecka på egen hand ökar från 

grundskolans årskurs åtta 2009, till gymnasiets årskurs två, 2012. Det ger en bild av att stor del av de 

ungdomar som för tre år sedan var aktiva i idrottsklubbars och idrottsföreningars verksamhet övergår 

till att träna utanför klubbars och föreningars verksamheter. Både andelen killar och tjejer som uppger 

att de tränar på egen hand varje dag eller varje vecka ökar något mellan grundskolans årskurs åtta och 

gymnasiets årskurs 2.  

Om man jämför svaren i enkäten för årskurs åtta 2009 och i svaren på enkäten för årskurs 2, 2012 

(samma respondentgrupp) visar det sig att både andelen killar och tjejer som tränade i klubb eller 

förening minskar över tid.  

Den mest markanta förändringen är att en hög andel tjejer tenderar att sluta upp att träna i klubb eller 

förening mellan grundskolans årskurs åtta och gymnasiets årskurs 2. Andelen tjejer i grundskolans 

årskurs 8 som uppgav att de tränade varje dag eller flera gånger i veckan i 2009 års enkät var 

marginellt högre än andelen tjejer i årskurs 8, 2012 som svarade samma sak. Den stora förändringen 

sker i gymnasietjejers svar, där andelen tjejer som idrottar eller motionerar i klubb eller förening 

nästan halveras från 2009 års enkät till 2012 års enkät.  
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Figur 14 Hur ofta tränar du i klubb eller förening? Jämförelse GR 8, 2009- GY 2, 2012 

Hälften av de gymnasieungdomar som motionerar regelbundet (varje dag eller varje vecka) på egen 

hand eller i klubb/förening, bedömer att de har en mycket bra eller ganska bra hälsa. Bland de som 

uppger att de motionerar sällan (varje år eller aldrig) uppger var fjärde svarande att de bedömer att de 

har mycket bra eller ganska bra hälsa. 

Vid samtal med fokusgrupp fritid som bestod av representanter från ett urval av idrottsklubbarna i 

Oskarshamns kommun diskuterades vad föreningarna kan göra för att öka andelen tjejer som vill 

idrotta. Generellt kan sägas att representanterna från idrottsklubbarna inte ser att problemet ligger hos 

dem utan hos de enskilda tjejerna. Det framkommer åsikter som att tjejer inte vill idrotta för att det är 

pinsamt att bli svettig och att sminket då kan rinna bort. Det finns också representanter som beskriver 

att ledarna har för dåliga kunskaper om hur idrott kan bedrivas för att tilltala unga tjejer. Ett problem 

som lyfts upp är att elitsatsningar för tjejer inträffar tidigare än vad de gör för killar eftersom tjejer 

flyttas upp i seniorlag tidigare än vad killar gör. Det framstår i fokussamtalen att strukturen för 

tjejidrott inte är anpassad efter de krav tjejer ställer, utan efter hur idrottsorganisationer har förmåga att 

organisera sin verksamhet. Det framstår också i samtalen att idrott för killar prioriteras högre än idrott 

för tjejer. 

Vad säger ungdomarna om användning av alkohol, tobak och narkotika? 

Majoriteten av de svarande i årskurs 8 uppger att de aldrig eller sällan röker cigaretter, snusar, dricker 

folköl, starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit. Knappt en tiondel av de svarande killarna i 2012 års 

enkät uppger att de röker cigaretter varje dag, motsvarande siffra för tjejer är tre procent, vilket är 

samma andel svar som i enkäten som genomfördes i årskurs 8, 2009. Andelen killar som uppger att de 

aldrig snusar ökar mellan 2009 års enkät och 2012 års enkät. 88 % av killarna uppgav att de aldrig 

snusade 2009 och andelen har ökat till 93 % 2012.  

Både bland killarna och bland tjejerna i årskurs 8 ökar andelen svarande som uppger att de aldrig 

dricker folköl, starköl, starkcider, alkoläsk, vin och sprit. Ökningen är något högre bland tjejerna än 

bland killarna. Resultaten för gymnasiets årskurs två visar att en ökande andel killar i 2012 års enkät 

uppger att de aldrig röker, medan resultatet i tjejernas svar är det motsatta.  

Jämförelse grundskolan årskurs 8, 2009 – gymnasieskolan årskurs 2, 2012 

Utifrån ovanstående resultat är det intressant att se hur användandet av tobak och alkohol har 

förändrats hos respondentgruppen under de tre år som har gått. Nedanstående diagram gör en 
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jämförelse mellan svaren respondentgruppen gav år 2009 och de svar de gav 2012. Jämförelser görs 

sedan med de två drogvaneenkäterna som genomförts 2012 och 2013. Vid en jämförelse mellan de tre 

enkätresultaten är det viktigt att komma ihåg att svaren inte är lämnade av samma respondentgrupp.   

 
Figur 15 Hur ofta händer följande?  - Jämförelse tjejer GR 8 och GY 2 
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Figur 16 Hur ofta händer följande?  - Jämförelse killar GR 8 och GY 2 

Precis som i drogvaneenkäterna 2012 och 2013 visar LUPP resultaten att tjejer i högre utsträckning än 

killar röker och dricker drycker med högre alkoholhalt, både i grundskolan och på gymnasiet. Andelen 

killar som uppger att de inte dricker alkohol alls ökar i förhållande till tjejernas svar både på 

grundskolan och i gymnasiet. En lägre andel killar än tjejer på gymnasiet beskriver att de aldrig 

dricker folköl och snusar, men andelen tjejer som säger att de aldrig snusar minskar mellan 

grundskolan och gymnasiet, dock inte lika mycket som resultatet visar i killarnas svar. 

Vad berättar ungdomarna om användning av narkotika? 

Majoriteten av eleverna uppger att de aldrig har använt narkotika. Andelen elever i grundskolans 

årskurs åtta som uppger att de inte har använt narkotika är högra än andelen elever i gymnasiets 

årskurs två. Svaren visar att en något högre andel killar än tjejer säger sig ha använt narkotika. Bland 

de tjejer som säger sig ha använt narkotika har det skett en gång eller vid ett fåtal tillfällen, medan 3 % 

av killarna i gymnasiets årskurs två uppger att det har skett flera gånger. 
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Figur 17 Har du använt narkotika? 

I 2009 års enkät ställdes frågan: Har du någon gång använt hasch eller marijuana, samt frågan: Har du 

använt annan narkotika än hasch och marijuana. 98 % av både killar och tjejer i årskurs åtta svarade 

nej på båda frågorna, vilket är ett resultat som väl överensstämmer med resultatet i samma 

respondentgrupp i 2012 års enkät. En något lägre andel svarande i respondentgruppen på gymnasiet 

2009 uppger att de aldrig använt narkotika, men resultatet liknar i stort 2012 års resultat. Resultatet i 

2012 års LUPP- enkät skiljer sig en aning från resultatet i drogvaneenkäten 2012 (grundskolans 

årskurs åtta), då en högre andel tjejer där uppger att de har använt narkotika. Skillnaden är dock bara 

en procentenhet (1 % killar och 2% tjejer). I drogvaneenkäten 2013 (gymnasieskolans årskurs två) 

uppger 7 % av killarna och 6 % av tjejerna att de har använt narkotika, vilket är ett resultat som även 

det skiljer sig något från LUPP- enkätens resultat, där det framstod mer tydligt att killar var mer 

benägna att prova narkotika än tjejer än vad som framstår i drogvaneenkäten. Eftersom det är fyra 

olika respondentgrupper som har svarat kan det finnas anledning att göra en fördjupad analys av alla 

fyra gruppers svar.  
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FRITID 

Alla respondenter är elever antingen i grundskolans årskurs åtta eller i gymnasiets årskurs 2. Fritid för 

dessa ungdomar kan därför definieras som den tid de inte tillbringar i skolan. Det finns dock anledning 

att vid tolkningen av resultaten ta hänsyn till att skolans traditionella organisation omfattar viss del 

hemarbete, det vill säga läxor. 

 

 
Figur 18 Hur mycket fritid har du? (2012 års enkät) 

Andelen elever som känner att de har lagom mycket fritid minskar både bland killar och tjejer mellan 

årskurs åtta på grundskolan och årskurs två på gymnasiet. Resultatet överensstämmer i stort med 

resultatet i 2009 års enkät, där samma tendens framträdde. Andelen tjejer som känner att de har för lite 

fritid ökar mycket mellan grundskolan och gymnasiets enkätresultat. Andelen killar som känner att de 

har för lite fritid ökar också mellan grundskolans och gymnasiets enkätresultat, men inte alls i samma 

utsträckning som tjejernas svar.   
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Figur 19 Hur mycket fritid har du? (2009 års enkät) 

Flertalet ungdomar i grundskolan är medlemmar i en förening och andelen killar som är medlem i en 

förening är högre än andelen tjejer. Hälften av de som uppger att de är medlemmar i en förening 

beskriver att de är medlemmar i en idrottsförening. Två av tio grundskoleungdomar säger att de är 

medlemmar i en religiös förening eller i en församling. Medlemskap i skolförening lockar ungefär en 

av tio ungdomar. Bland grundskoleungdomarna är det ingen som anger att de är medlemmar i en 

kulturförening och 0,5 % uppger att de är medlemmar i en etnisk förening eller ett politiskt 

parti/ungdomsförbund.   

Ungdomarna på gymnasiet svarar på ungefär samma sätt. Det är vanligast att man är medlem i en 

idrottsförening, även om andelen sjunker mycket i förhållande till ungdomar i grundskolan. På de tre 

år som har gått sedan gruppen deltog i LUPP 2009 har det skett en minskning i föreningsengagemang 

både bland killar och bland tjejer. Andelen tjejer som är medlemmar i en förening är 15 procentenheter 

lägre och andelen killar som är medlemmar i en förening är 7 procentenheter lägre än när de gick i 

årskurs åtta. 

 

Ungefär hälften av de grundskoleungdomar som är medlemmar i en förening säger att de inte kan vara 

med och påverka föreningens verksamhet och en tredjedel beskriver att de kan vara med och påverka 

föreningens verksamhet så mycket som de vill. Bland gymnasieungdomarna minskar andelen tjejer 

som anser att de inte kan vara med och påverka föreningens verksamhet med ungefär 10 

procentenheter, medan andelen killar som upplever samma sak är ungefär lika högt som bland 

grundskolekillarna. Andelen gymnasietjejer som anser att de kan påverka föreningens verksamhet så 

mycket som de vill ökar med 15 procentenheter i förhållande till grundskoletjejernas svar, medan 

andelen gymnasiekillar som anser att de kan påverka föreningens verksamhet så mycket som de vill 

minskar något bland gymnasiekillarna i förhållande till grundskolekillarnas svar. 

 

Vad berättar ungdomar om Oskarshamns fritidsutbud? 

På frågan om hur mycket det finns att göra på fritiden beskriver en högre andel grundskoleungdomar 

än gymnasieungdomar att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra. Killarna verkar 

generellt vara mer nöjda med fritidsutbudet än tjejerna. I resultatet framgår att de som främst tycker att 

det finns ganska lite att göra är tjejer i gymnasiets årskurs två följda av tjejerna i grundskolans årskurs 

åtta. 
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    Figur 20 Hur mycket finns att göra på fritiden? 

Majoriteten av ungdomarna på grundskolan upplever att det finns väldigt mycket eller ganska mycket 

att göra på fritiden, detta gäller både för tjejer och för killar. Förhållandet förändras i svaren från 

ungdomarna på gymnasiet där tendensen är att både tjejer och killar upplever att det finns mindre för 

dem att göra på fritiden och där majoriteten av tjejerna uppger att det finns ganska lite, väldigt lite eller 

ingenting för dem att göra på fritiden. I en jämförelse med 2009 års enkät framträder en negativ trend 

framför allt vad gäller det upplevda fritidsutbudet för tjejer i gymnasieålder.  

Frågan som gäller ungdomars fritidsaktiviteter har förändrats mycket från 2009 års enkät, varför 

endast de alternativ som är jämförbara presenteras här.  

 

Vad berättar unga om sina fritidsaktiviteter? 

Berättelsen av ungdomars fritidsaktiviteter tecknas av de ungdomar som svarade på enkäten år 2012. 

Eftersom frågan skiljer sig så mycket från frågan som ställdes år 2009 är det svårt att göra jämförelser. 

Antalet underfrågor är halverat och bland annat är frågor om hur ofta ungdomar umgås med kompisar 

och frågor om hur ofta de interagerar via nätet borttagna. Eftersom detta var de vanligaste svaren som 

markerades i förra enkäten är jämförelser med 2012 års enkät av mindre betydelse.  

Den vanligaste aktiviteten som ungdomar ägnar sig åt på sin fritid är idrott och motion. Majoriteten av 

ungdomarna både killar och tjejer idrottar/motionerar antingen i klubb eller förening eller på egen 

hand (se tidigare avsnitt). Kulturaktiviteter i form av dans/musik teater och bild är också en populär 

fritidssysselsättning både bland ungdomar i grundskolan och på gymnasiet. Andelen ungdomar som 

beskriver att de ägnar sig åt musik, dans, teater och bild regelbundet (d.v.s. varje dag, varje vecka eller 

varje månad) är högst bland tjejerna på grundskolan för att minska ganska kraftigt på gymnasiet. 

Andelen killar som ägnar sig åt musik, dans, teater och bild regelbundet är mycket lägre än andelen 

tjejer (nästan hälften så stor), men andelen killar ökar på gymnasiet. En högre andel tjejer både på 

grundskolan och på gymnasiet läser böcker regelbundet. Både andelen killar och tjejer som läser 

böcker är högst på grundskolan. Den absolut största könsskillnaden visar sig bland ungdomar som 

berättar att de skriver poesi, dagbok eller bloggar där nästan hälften av tjejerna både på grundskolan 

och på gymnasiet uppger att de skriver regelbundet. Andelen killar som uppger samma sak är på 

grundskolan 7 % och bland killar på gymnasiet 3 %.  

En fjärdedel av killarna både på grundskolan och på gymnasiet berättar att de regelbundet besöker 

biblioteket. Hälften av tjejerna på grundskolan besöker biblioteket regelbundet. Andelen sjunker till en 

tredjedel i svaren från gymnasietjejerna. En något högre andel killar än tjejer är regelbundet ute i 

naturen (fiskar och jagar) och besöker idrottsevenemang. Ungefär en fjärdedel av de svarande oavsett 

svarsgrupp berättar att de varje månad går på konsert, teater, musik, dansuppvisning, museum, 

utställning eller bio. Ungefär var tionde ungdom berättar att de deltar aktivt i föreningsverksamhet 
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(styrelsearbete, arrangerar aktiviteter eller liknande). Andelen ungdomar som regelbundet går på 

fritidsgården eller ungdomens hus minskar mycket mellan grundskolan och gymnasiet.  

Ungefär en tiondel av de unga som har svarat på enkäten uppger att de har varit med om att de velat 

göra något på fritiden, som många andra gör, men som de inte kunnat göra för att de inte har råd. Det 

är en högre andel gymnasieungdomar än grundskoleungdomar som uppger att de har velat göra något 

på fritiden, men inte haft råd. En fjärdedel av de svarande uppger att de en eller flera gånger under det 

senaste halvåret inte kunnat följa med sina kompisar på aktiviteter på grund av att de inte har haft råd. 

Frågan ställdes inte i 2009 års enkät. Svaren visar också att gymnasieungdomarna i 2012 års enkät är 

mer missnöjda med sin ekonomi än grundskoleungdomarna. Ungefär nio av tio grundskoleungdomar 

svarar att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin ekonomi, medan ungefär hälften av 

gymnasieungdomarna svarar samma sak. Vid en jämförelse med riket visar det sig att 

grundskoleungdomar i Oskarshamns kommun är mer nöjda med sin ekonomi än vad 

grundskoleungdomar i riket är, medan gymnasieungdomars svar i stort liknar resultatet för riket. 

Högre andel killar än tjejer på grundskolan har ett extrajobb (13% respektive 7%). Ett förhållande som 

förändras i svaren från ungdomarna i gymnasiets årskurs 2 där 22% av tjejerna och 18% av killarna 

uppger att de har ett extrajobb. Resultaten stämmer väl överens med resultaten i 2009 års enkät 

förutom då det gäller andelen tjejer på gymnasiet som uppger att de har ett extraarbete. I 2009 års 

enkät uppgav 39 % av gymnasietjejerna att de hade ett extraarbete och andelen har under tre år 

minskat med nästan en femtedel.   

 

Åtta av tio grundskoleelever uppger att de inte har försökt att skaffa ett extrajobb eller att de inte vill 

ha något och lika många berättar att de inte sökte något sommarjobb förra året. Var tionde 

grundskoleungdom hade ett sommarjobb förra sommaren. Ungefär hälften av gymnasietjejerna 

berättar att de inte har försökt få ett extrajobb eller att de inte vill ha något, medan andelen 

gymnasiekillar som svarar samma sak är 10 procentenheter högre än andelen gymnasietjejer. Sju av tio 

gymnasietjejer hade ett sommarjobb förra sommaren. 56 % av gymnasiekillarna berättar att de hade 

sommarjobb förra sommaren. Vid en jämförelse med hur ungdomarna har svarat i riket visar det sig att 

andelen grundskoleungdomar som har haft sommarjobb förra sommaren är betydligt lägre i 

Oskarshamn. Det skiljer 10 procentenheter mellan rikets resultat och Oskarshamns resultat. 

Jämförelsen av gymnasieungdomarnas svar visar att 10 procentenheter färre gymnasiekillar i 

Oskarshamn hade ett sommarjobb i förhållande till rikets resultat, medan andelen tjejer som hade 

sommarjobb i somras överensstämmer med svaren i riket. Gymnasieungdomarna har svarat på frågan 

om hur de fick sitt sommarjobb och allra vanligast är att de har fått ett kommunalt sommarjobb i 

Oskarshamn. De som har fått andra sommarjobb har oftast fått dem via familjekontakter, eller att de 

själva har kontaktat företaget och så ser det ut i hela riket. I Oskarshamns kommun erbjuds vanligast 

feriearbeten, varför sommarjobb och feriearbeten likställs i denna rapport. 

 

Sammanfattning 

Generellt kan sägas att både tjejer och killar idrottar, men killar i en något högre utsträckning och då 

framför allt i klubb- och föreningsaktiviteter. Tjejer tenderar att i ökande ålder träna mer på egen hand. 

En stor del av ungdomarna som har besvarat enkäten ägnar sig åt kulturaktiviteter och då tjejer i högre 

utsträckning än killar. Intresse för att gå på fritidsgård och ungdomens hus avtar när ungdomarna 

börjar på gymnasiet. En mycket liten andel ungdomar deltar aktivt i föreningsverksamhet. Det är 

ganska ovanligt att grundskoleungdomar har extrajobb och sommarjobb. Bland gymnasieungdomarna 

har fler tjejer både extrajobb och sommarjobb och det vanligaste sättet att få sommarjobb på är genom 
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kommunen. Andelen ungdomar som får sommarjobb är betydligt lägre i Oskarshamn än i riket som 

helhet. 

Vad berättar ungdomarna om mötesplatser på fritiden? 

Mötesplatser för unga är en fråga som har varit aktuell för diskussion i Oskarshamns kommun under 

många år. Ungdomarna upplever att det finns få platser att träffas på. Denna uppfattning har även visat 

sig i antalet medborgarförslag som under de gångna tre åren har kommit till Oskarshamns kommun 

har handlat om just denna fråga. Ett ”ungdomens hus för alla åldrar” pekas också ut som en åtgärd för 

att stimulera stadslivet i stadskärnan och stärka stadskärnans funktion som kommunens nav och 

naturliga handelsplats i den fördjupade översiktsplanen över Oskarshamns stad. 

 

Nedanstående diagram visar att när ungdomar träffas sker det oftast hemma hos varandra. Ungdomar i 

grundskolan uppger att de ibland träffas i en idrottshall/sporthall, utomhus eller i centrum/på stan. 

Även gymnasieungdomarna uppger att de ibland träffas på dessa ställen. Andelen gymnasieungdomar 

som träffas i centrum/på stan är lägre än andelen grundskoleungdomar. Andelen ungdomar som 

uppger att de träffas på ett ungdomens hus eller en fritidsgård är relativt låg både bland elever i 

grundskolan och på gymnasiet. I takt med stigande ålder blir det vanligare att ungdomar träffas i en 

galleria, ett köpcentrum eller på ett café, vilket kan beror på att grundskoleungdomar inte i lika stor 

utsträckning förfogar över barnbidraget på samma sätt som gymnasieungdomar kanske förfogar över 

sitt studiebidrag.  

 
Figur 21 Var träffas du och dina kompisar oftast? 

I fokusgruppssamtalet beskriver fritidsgårdspersonalen att de upplever att mycket av gårdarnas 

verksamhet vänder sig till killar och att killar ofta får mer utrymme i verksamheten än vad tjejer får. 

Man har uppmärksammat att killar ofta önskar mer materiella ting i form av TV spel och liknande, 

medan tjejer frågar efter fler gruppaktiviteter. Eftersom de grupper tjejer efterfrågar inte lämnar kvar 

ett bestående resultat så som ett TV spel gör när aktiviteten avslutas, kan dessa investeringar ses som 

slöseri med resurser och arbete. Synsättet kan ifrågasättas i samband med att man också inventerar 

personalens arbetsuppgifter. En fråga som ställdes var ”är det så att kvinnlig personal i högre 
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utsträckning bakar och pysslar medan den manliga personalen i högre utsträckning utövar idrott ihop 

med ungdomarna”? Frågorna som väcktes under fokussamtalet är intressanta att följa upp. 

TRYGGHET 
För att beskriva ungdomars upplevelse av trygghet måste flera perspektiv belysas. Bland annat 

framstod det ganska tydligt vid analysen av resultaten att ordet trygghet och dess innebörd behövde 

förtydligas för att svaren inte ska tolkas ur ett vuxenperspektiv. Vid samtal med fokusgruppen 

Brottsförebyggande rådet framstod denna definition som ytterst viktig för att kunna dra mer 

långtgående slutsatser av ungdomarnas enkätsvar. 

Arbetet med att definiera ungdomars uppfattning av begreppet trygghet har utförts under fyra 

sommarveckor av två feriearbetare. Hela deras redovisning av den fördjupade undersökningen finns 

som en bilaga till denna rapport. Flera delar ur deras rapport ingår även i de analyser som presenteras 

här. Den fördjupade undersökningen syftar till att beskriva ungdomars upplevelser av trygghet i 

Oskarshamn ur ett ungdomsperspektiv. Ungdomarna har definierat innebörden av ordet trygghet som: 

”man känner sig bekväm, avslappnad och lugn. Att kunna vara sig själv på olika platser och i olika 

situationer, till exempel att man har ett hem eller en lugn plats att gå till där man mår bra och trivs. Det 

innebär att man inte heller ska behöva känna sig rädd eller orolig för att t.ex. bli offentligt förolämpad, 

nedtryckt eller slagen eller vara orolig för påhopp för ens egen åsikt. Trygghet är också när man är 

omgiven av kompisar som man känner samhörighet med och när man vet att det antingen finns en 

polis eller någon annan vuxen person i närheten som kan ingripa ifall att det skulle hända något. Det 

finns också ett slags ekonomiskt trygghet, att man vet att man kommer klara sig i framtiden med de 

finanserna man har”.  

I arbetet med undersökande team har ungdomarna på gymnasiet definierat känslan av trygghet i olika 

situationer på följande sätt: 

I bostadsområdet på dagtid ger människorna och grannarna runt omkring en slags trygghet. Man vet 

att om något skulle hända så kan man snabbt få tag på hjälp. På kvällstid när det är mörkt så ger 

belysning t.ex. gatlamporna en trygghet mot mörkret. Personer och vänner runt omkring men även 

djur ger ett lugnande intryck och man vet att man inte är helt ensam.  

I klassrummet och på rasten ger främst klasskompisarna en trygghet, att man har någon att umgås 

och vara med. Om klasskompisarna ger varandra respekt och inte påpekar varandras misstag så ökar 

det också tryggheten både i klassrummet och på rasterna. Lärarna ger också en slags trygghet. Man 

vet att det alltid finns någon som är vuxen i närheten som tar kommandot och tar ansvar ifall problem 

skulle uppstå. Nödutgångar och fungerande brandlarm har också betydelse för tryggheten.  

På väg till och från skolan ger sällskap med en kompis en stor trygghet. Att man har någon med sig 

som kan försöka hitta hjälp ifall något skulle inträffa. Att både bilister och gående följer trafikreglerna 

ger också en tryggare väg till och från skolan då det minskar risken för olyckor. Att ha med dig 

mobiltelefon ger också en trygghet då man alltid kan ta kontakt med andra personer om något skulle 

hända.  

På uteställen är personalen, vakter och polisen den största tryggheten. Man vet att det finns någon 

som t.ex. kan stoppa eventuella bråk. Gatlampor och mobiltelefonen har också en stor betydelse för 

tryggheten.  

Ute på stan eller i centrum är folkmängden en trygghet, det finns alltid någon som kan ingripa ifall 

något skulle inträffa. Poliser på stan signalerar också trygghet, då folk i regel sköter sig om det finns 
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poliser i närheten. Dessutom kan polisen också hjälpa till om något skulle hända. En fin miljö i staden 

ger också en trygghet, då man känner sig automatiskt mer orolig om det hade varit ”skabbigt” runt 

omkring en.  

Utifrån ungdomars definition har analyser av enkätresultatet genomförts. 

Ungdomarna beskriver att de under det senaste halvåret sällan har blivit utsatta för brott. Nästan nio av 

tio ungdomar i alla fyra svarsgrupperna berättar att de inte har utsatts för något av de brott som det 

frågas efter i enkäten. Den händelse som flest ungdomar både bland ungdomarna i årskurs åtta och på 

gymnasiet varit utsatta för under det senaste halvåret är att ha blivit bestulna. Andelen elever som 

upplever sig ha blivit hotade är något högre bland eleverna på gymnasiet än bland eleverna i årskurs 

åtta. Andelen ungdomar som har blivit utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande är högst bland 

gymnasietjejerna. 

 

 
Figur 22 Har något av följande hänt dig under det senaste halvåret? 

Under rubriken trygghet ställs i enkäten ett antal frågor om vilka platser som upplevs vara trygga 

bland ungdomar. Generellt kan sägas att upplevelse av trygghet verkar bero på klockslag då 

ungdomarna upplever att de känner sig tryggare under dagtid än under kvälls-/nattetid. De platser som 

uppges vara minst trygga är bostadsområden på kvällen eller natten, uteställen samt ute på stan eller i 

centrum. Högre andel ungdomar i årskurs åtta känner sig otrygga på nätet än vad som gäller för 

ungdomar på gymnasiet. Ungdomarna beskriver i den fördjupade undersökningen att det finns platser i 

Oskarshamns centrum som känns otrygga. De platser som pekas ut är Hamngatan, Domusparkeringen 

(Coop-parkeringen) och Stadsparken, framförallt under kvälls- och nattetid. För att dessa platser ska 
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kännas tryggare menar ungdomarna att det krävs mer belysning och att fler vuxna finns i miljöerna. 

De beskriver också att polisens närvaro ökar känslan av trygghet.  

Det finns skillnader mellan killars och tjejers svar, där tjejer tenderar att känna sig mer otrygga än 

killar. Ungdomarna beskriver att det antagligen betyder att killar anses starkare än tjejer och därför 

inte känner sig rädda. Ungdomarna beskriver också att det kan finnas en möjlighet att killar förnekar 

att det är otrygga då samhällets förväntningar innebär att killar inte ska vara rädda.  

 

En tiondel av tjejerna både i grundskolan årskurs åtta och gymnasiets årskurs 2 uppger att de oftast 

känner sig trygga i hemmet. Detta innebär att en tjej av tio inte alltid känner sig trygg i sitt eget hem.  

Andelen killar som upplever samma sak i grundskolan är 4 %, men andelen ökar till 8 % på 

gymnasiet. 

 

Ungefär en tiondel av tjejerna känner sig inte trygga i sitt bostadsområde på kvällen och natten. Bland 

killarna är det väldigt få som upplever sig otrygga i sitt bostadsområde på kvälls- och nattetid. 

 

 
Figur 23 Känner du dig trygg i ditt bostadsområde på kvällen och natten? 

De bostadsområden som upplevs mest otrygga bland grundskoleungdomarna är Kristineberg/Gröndal 

där tre svarande av 31 uppger att de inte känner sig trygga och området 

Mysingsö/Skorpetorp/Påskallavik där två grundskoleungdomar av 26 svarande uppger att de inte 

känner sig trygga i bostadsområdet på kvälls- och nattetid. 

 

Bland gymnasieungdomarna upplever fem svarande av 46 gymnasieungdomar som är boende i 

Kristineberg/Gröndal att de inte känner sig trygga på kvälls- och nattetid i sitt bostadsområde. Lika 

många ungdomar (5 av 46) som är boende i Norrby/Svalliden/Döderhult uppger att de inte känner sig 

trygga. Tre gymnasieungdomar av 19 boende i de södra kommundelarna uppger att de inte känner sig 

trygga i sitt bostadsområde under kvälls- och nattetid (området omfattar Mysingsö/ 

Skorpetorp/Påskallavik). Av de 47 gymnasieungdomar som bor i centrum upplever två att de inte 

känner sig trygga i bostadsområdet på kvälls- och nattetid. 
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Anmärkningsvärt är att tre av sju svarande som uppger sig ha annan könstillhörighet upplever sig inte 

vara trygga i sitt bostadsområde kvälls- och nattetid. Dessvärre är antalet svarande för lågt för att 

kunna få veta vilka bostadsområden detta gäller. 

 

Majoriteten av de grundskole- och gymnasieungdomar som uppger att de vistas på fritidsgård eller 

ungdomens hus uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga där. De allra flesta ungdomar som 

uppger att de vistas ute på stan eller i centrum upplever att de alltid eller oftast är trygga där.  

Uteställen i Oskarshamn upplevs också som relativt trygga platser, endast 3 % av de 

grundskoleungdomar som har svarat att de vistas där uppger att de inte känner sig trygga i miljön. Det 

är intressant att definiera vad grundskoleungdomar menar med uteställen, eftersom det oftast är 18 års 

åldersgräns på de flesta uteställen. Bland gymnasieungdomarna är det en något högre andel tjejer som 

upplever att de inte känner sig trygga på uteställen (3 % killar och 6 % tjejer). Två av de sju svarande 

som uppger sig ha annan könstillhörighet uppger att de inte känner sig trygga på uteställen (29 %).   

 

En stor majoritet av de svarande upplever att de alltid eller oftast är trygga på nätet. Andelen 

grundskoletjejer som inte känner sig trygga på nätet är något högre än övriga svarande. 

 

 
Figur 24 Känner du dig trygg på nätet? 

Trots att ungdomarnas svar indikerar att Oskarshamn är en relativt trygg plats, finns det anledning att 

uppmärksamma de delar i ungdomarnas svar som pekar ut platser och områden som upplevs mer 

otrygga än andra. I samtalet med fokusgruppen brottsförebyggande rådet framkommer att trygghet är 

en upplevd känsla. För att stärka denna känsla hos ungdomar arbetar rådet bland annat med att öka 

brandsäkerheten, vilket kan antas vara en trygghetshöjande faktor. För att öka ungas känsla av 

trygghet i offentliga miljöer arbetar man med Kronobergsmodellen, som går ut på att minska 

ungdomars alkoholintag i offentliga miljöer och att försvåra langning av alkohol till minderåriga. 

Brottsförebyggande rådet beskriver också hur föräldrar kan stärkas i sin roll genom Örebro 

Preventionsprogram, ÖPP/EFFEKT. Programmet syftar till att förebygga tidig alkoholdebut, 

berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar genom att påverka föräldrars förhållningssätt till 

ungdomars drickande. I samtalet framkom också en önskan om att genomföra en webbenkät bland 

hela befolkningen där man skulle ställa frågan ”vad får dig att känna dig mer trygg”.  
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En plats som är väldigt viktig att den upplevs som trygg är skolan, särskilt med tanke på att vi i 

Sverige har skolplikt och därför kan inte grundskoleungdomar välja bort att vistas på denna plats.  

Frågorna om trygghet i skolan är uppdelade på tre rubriker och behandlar vägen till och från skolan, 

klassrummet och rasterna. De tre delarna redovisas separat för att sedan tillsammans göra en 

beskrivning av ungdomars upplevelse av trygghet i skolan.  

Både ungdomarna i grundskolan och på gymnasiet upplever att skolan är en relativt trygg plats. De 

allra flesta ungdomar beskriver att de alltid känner sig trygga på vägen till och från skolan. Det finns 

dock anledning att uppmärksamma att andelen tjejer både på grundskolan och i gymnasiet som 

beskriver att de oftast känner sig trygga på väg till eller från skolan är högre än andelen killar som 

beskriver samma sak. Två procentenheter av såväl gymnasiekillarna som gymnasietjejerna beskriver 

att de inte känner sig trygga på vägen till och från skolan.  

 
Figur 25 Känner du dig trygg på väg till och från skolan? 

Majoriteten av ungdomarna svarar att de alltid känner sig trygga under rasterna. Även här är det en 

högre andel tjejer både i grundskolan och på gymnasiet som upplever att de oftast känner sig trygga på 

rasterna. Endast gymnasieungdomar svarar att de inte känner sig trygga på rasterna, vilket kan ha sin 

orsak i att det inte finns ett system med rastvakter på gymnasiet som det gör i grundskolan. Det kan 

naturligtvis ha andra orsaker och dessa är intressanta att försöka klargöra. 

 

 

 
Figur 26 Känner du dig trygg på rasterna? 
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Alla ungdomar beskriver att de alltid eller oftast känner sig trygga i klassrummet. Det är dock 

intressant att fördjupa kunskaperna kring otryggheten i klassrummet. Det kan inte vara acceptabelt att 

någon elev någonsin ska behöva känna sig otrygg där. Det är av intresse att få veta hur denna 

otrygghet tar sig uttryck för att kunna formulera åtgärder som gör att skolan blir en tryggare plats för 

ungdomar. 

 
Figur 27 Känner du dig trygg i klassrummet? 

Utifrån resultatet i 2009 års LUPP enkät framstod just tryggheten och skolans omsorgsansvar som två 

områden där det krävdes insatser. Barn- och utbildningsnämnden (nuvarande bildningsnämnden) har 

fokuserat frågorna genom att formulera verksamhetsmål som har syftat till att öka trygghet för 

eleverna och för att skapa ett högre relationskapital mellan elever och pedagoger i kommunens skolor. 

Andelen ungdomar som ofta känner sig trygga i skolmiljön är ungefär lika stor som i 2009 års enkät 

och därför kan slutsatsen dras att ingen förbättring har skett gällande tryggheten i skolan.  

För att fördjupa kunskapen om de svar vi har sett i enkäten genomfördes en fokusgruppträff med 

fritidsgårdspersonal. I samtalet framkom att fritidsgårdarna arbetar mycket med den gemensamma 

värdegrunden, att alla ska känna sig välkomna och trygga när de är med i verksamheten. Personalen 

beskriver att det sker genom att man ser och bekräftar varje individ och att man arbetar med 

konflikthantering så att de situationer som uppstår reds ut på plats. Man betonar också att det 

relationsskapande arbetet är nyckeln till en gemensam värdegrund och ett bra klimat mellan unga och 

mellan unga och de vuxna på plats. Genom goda relationer kan man motverka dåliga gängbildningar. 

Fritidsgårdspersonalen saknar ungdomspolisen. Man hade ett bra samarbete och kan se oönskade 

effekter av att de inte finns kvar. Bland annat hade polisen större möjlighet att hålla ordning utanför 

fritidsgårdarna och främst då i stadsparken. 
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SKOLA 

Mer än tre fjärdedelar av ungdomarna i grundskolans årskurs åtta upplever att skolmiljön är mycket 

bra eller ganska bra. Bland ungdomarna på gymnasiet upplever knappt tre fjärdedelar detsamma. 

Skillnaden i uppfattningen om skolmiljön är inte markant mellan grundskolor och gymnasium.   

Ungefär en tredjedel av eleverna både i grundskolan och på gymnasiet upplever att skolmaten är 

mycket dålig eller ganska dålig, vilket kan ställas i relation till att en högre andel av de svarande både 

på grundskolan och i gymnasiet upplever att skolmaten är mycket bra eller ganska bra. 

Två tredjedelar av de svarande på både gymnasiet och på grundskolan upplever att tillgången på 

datorer är mycket bra eller ganska bra. 

 
Figur 28 Vad tycker du om de här sakerna i din skola? 

Mer än tre fjärdedelar av de svarande både i grundskolan och på gymnasiet upplever att lärarna är 

mycket bra eller ganska bra. När ungdomarna berättar om sina upplevelser av undervisningen och 

möjligheten att få stöd och hjälp är det en positiv bild de ger. En stor majoritet av ungdomarna 

upplever att undervisningen är mycket bra eller ganska bra. En mindre andel av de svarande uppger att 

undervisningen är mycket dålig eller ganska dålig. När det gäller möjligheten att få extra hjälp och 

stöd när det behövs upplever en hög andel av grundskoleeleverna att den är mycket bra eller ganska 

bra. Ungdomarna i Oskarshamns kommuns grundskolor är mycket mer nöjda med möjligheten att få 

stöd och hjälp när det behövs (84 %) än vad grundskoleungdomar i riket är (65 %). Andelen 

gymnasieelever som upplever att de kan få stöd och hjälp när det behövs är betydligt lägre men något 

högre än i riket i övrigt. 2,7 % av de svarande i grundskolan upplever att möjligheten att få stöd och 

hjälp är mycket dålig eller ganska dålig och andelen svarande som upplever detsamma på gymnasiet 

ökar till 7 %.  
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Figur 29 Vad tycker du om de här sakerna i din skola? 

Efter 2009 års enkät definierades skolans omsorgsansvar och relationskapitalet mellan elever och 

lärare som ett utvecklingsområde.  

Genom att jämföra svaren från samma årskurs i 2009 års enkät och i 2012 års enkät framträder en bild 

av vilka resultat man kan se av de insatser som har gjorts för att skapa ett bättre relationskapital mellan 

elever och lärare både på grundskolan och på gymnasiet. Ett problem som uppstår vid jämförelsen är 

att ungdomsstyrelsen i 2012 års enkät har lagt till svarsalternativet ”vet inte”. I analysen av 2012 års 

svar behandlas dessa svar som om eleven inte har kommit i kontakt med företeelsen och därför inte 

kan uttala sig. Störst resultat kan vi se i resultatet som gäller grundskolan. De insatser som har gjorts 

för att skapa en tryggare miljö fri från mobbning, främlingsfientlighet och sexuella trakasserier har gett 

resultat. Ungdomarna upplever att problemet är mindre 2012 än vad de upplevde att det var 2009, men 

trots att problemet har minskat finns det ändå ungdomar som upplever att problemet finns på 

kommunens grundskolor.  

 
Figur 30 Upplever du att mobbning, främlingsfientlighet och sexuella trakasserier är ett problem på 
skolan? 

En del i relationskapitalet beror på hur ungdomarna upplever att vuxna agerar i situationer som 

uppstår. För att det ska finnas ett relationskapital krävs det att både ungdomar och vuxna upplever att 

man bemöter varandra med respekt och att ungdomar kan lita på att vuxna agerar om någon blir utsatt 

för mobbning och/eller kränkningar. I en jämförelse mellan svaren från 2009 års enkät i årskurs åtta 

framträder en bild av att relationskapitalet mellan ungdomar och vuxna på grundskolan har ökat. 

Utöver denna ökning säger 20 % av ungdomarna att de inte vet om skolan agerar om en elev mobbar 

en annan elev och 33 % säger att de inte vet om skolan agerar om en lärare kränker en elev.  
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Figur 31 Hur upplevs skolans omsorgsansvar? 

En jämförelse mellan svaren från gymnasieungdomarna 2009 och 2012 visar att de insatser som har 

gjorts, inte har ökat upplevelsen av att skolan är en plats fri från mobbning, främlingsfientlighet och 

sexuella trakasserier, men andelen elever som upplever att det är ett problem är trots allt ganska låg. 

En relativt liten andel av de svarande beskriver att de upplever att mobbning, sexuella trakasserier och 

främlingsfientlighet är ett problem i skolan.   

 
Figur 32 Hur upplever du följande på din skola? 

I gymnasieungdomarnas svar framträder en bild av att relationskapitalet har minskat sedan 2012. 

Andelen ungdomar som svarar ”vet inte” är väldigt högt bland gymnasieungdomarna 47 % av säger 

sig inte veta om skolan agerar när en elev mobbar en annan elev och 45 % säger att de inte vet om 

skolan agerar om en lärare kränker en annan elev. Det är därför av största vikt att undersöka vad ”vet 

inte” svaren står för. 
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Figur 33 Hur upplevs skolans omsorgsansvar? 

Barn- och utbildningsnämnden (nuvarande bildningsnämnden) i Oskarshamns kommun formulerade 

verksamhetsmål som syftade till att öka elevers upplevelse av skolans omsorgsansvar. Ett medvetet 

arbete med att öka trivsel, trygghet och relationskapitalet mellan elever och personal har genomförts. 

En kvalitetsenkät genomförs vartannat år i kommunens grundskolors årskurs fem och årskurs åtta samt 

på gymnasiet i årskurs två. Resultatet av denna kvalitetsenkät visar att elevers upplevelse av trivsel, 

trygghet och goda relationer har ökat på grundskolan. Däremot kan det konstateras att upplevelsen 

sjunker i takt med elevernas stigande ålder. I kvalitetsenkäten 2013 svarar 98 % av eleverna i årskurs 5 

upplever att det stämmer helt eller stämmer ganska bra att de känner sig trygga i skolan. 96 % av 

eleverna i årskurs 8 upplever detsamma. I årskurs 5 upplever 97 % av eleverna att det stämmer helt 

eller ganska bra att de har kamrater i skolan. I årskurs 8 upplever 98 % av eleverna detsamma. 

96 % av eleverna i årskurs 5 upplever att det alltid finns någon vuxen i skolan under skoltiden som de 

kan vända sig till om de skulle behöva. 6 elever har svarat vet ej och 4 av dem är pojkar. Resultatet är 

sämre för årskurs 8 där 89 % av eleverna upplever att det stämmer helt eller att det stämmer ganska 

bra. 5 % av eleverna i årskurs 8 upplever att det stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls och 

ytterligare 5 % av eleverna upplever att de inte vet. Flickor upplever i högre utsträckning än pojkar att 

det alltid finns vuxna under skoltiden som de kan vända sig till om de behöver. 

När det gäller medvetenheten om skolans likabehandlingsplan svarar 86 % av eleverna i årskurs 5 att 

de känner till planen. 8,% uppger att de inte känner till innehållet i skolans likabehandlingsplan och 6 

% svarar att de inte ve tom de känner till planen. I årskurs 8 svarar 83 % av eleverna att de känner till 

likabehandlingsplanen, medan, 8 % svarar att de inte känner till innehållet i den. 8 % av eleverna i 

årskurs 8 svarar att de inte vet om de känner till planen.  

Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande i skolan minskar både bland grundskoleungdomarna 

och bland gymnasieungdomarna. Ungdomarna upplever dessutom i lägre utsträckning 2012 än 2009 

att elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen på skolan. Grundskoleungdomarna upplever i 

samma utsträckning att de uppmuntras att aktivt delta i klassråd och elevråd i båda de jämförda 

enkäterna. 

57% 

47% 

78% 

20% 

33% 

5% 

30% 31% 

68% 

47% 48% 

8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Skolan agerar om en elev 
mobbar en annan 

Skolan agerar om en 
lärare kränker en elev 

Elever och lärare 
bemöter varandra med 

respekt 

Hur upplever du följande på din skola? 

Stämmer mycket bra/ganska bra 
GR 8, 2012 

Vet inte GR 8 

Stämmer mycket bra/ganska bra 
GY 2, 2012 

Vet inte GY 2 



46 

 

 
Figur 34 Hur upplever du följande på din skola? 

I gymnasieungdomarnas svar framträder en bild av en tydlig försämring av den upplevda 

delaktigheten i skolan. Andel ungdomar som upplever delaktighet och inflytande i gymnasieskolan 

minskar med mer än 10 procentenheter, 2012 i förhållande till de svar som gavs i enkäten 2009. 

Nedanstående diagram visar ungdomarnas upplevelse av vilka möjligheter de har att vara med och 

bestämma i skolan i förhållande till hur mycket de skulle vilja vara med och bestämma om. 

 
Figur 35 Hur mycket vill du/får du vara med och bestämma om? 
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Alla svarande uttrycker att de vill vara med och bestämma om mycket mer än vad de ges möjlighet 

till. Svaren på ovanstående fråga visar att det finns anledning att se över hur det praktiska 

demokratiarbetet på grund- och gymnasieskola genomförs. I kvalitetsenkäten för gymnasiets årskurs 

två var svarsfrekvensen för låg för att kunna dra några bestämda slutsatser kring resultaten. Istället 

beskrevs de tendenser som kunde urskiljas i enkätsvaren. De inkomna svaren indikerade bland annat 

att eleverna på gymnasiet upplever att de känner sig trygga i skolan. Svaren visar också att eleverna 

upplever att de vuxna på skolan lyssnar på dem och tar tillvara deras åsikter, men att de inte i 

tillräckligt hög grad är medvetna om kunskapsmålen och vad som krävs för att nå en hög 

måluppfyllelse. Dessa tendenser stämmer väl med de svar som har analyserats i LUPP-enkäten. 

Både killar och tjejer upplever att tjejer får bättre möjligheter i skolan än killar. Detta gäller både för 

grundskoleungdomar och för gymnasieungdomar. Framför allt anser grundskolekillarna att tjejerna får 

bättre möjligheter. Övervägande delen av ungdomarna uttrycker dock att de inte vet om det är skillnad 

mellan de möjligheter killar och tjejer får. 

I barn- och utbildningsnämndens kvalitetsenkät beskrev fler än var tionde kille i grundskolans årskurs 

åtta att de inte upplevde att lärarna förväntade sig att de skulle nå målen i alla ämnen.  Andelen tjejer 

som svarade samma sak var knappt 5 %. Skillnaden mellan hur killar och tjejer upplever pedagogers 

förväntningar är värd att fokusera, särskilt med tanke på att det kan ha samband med skillnaderna i hur 

killar och tjejer upplever stress och fritidsbalans.  

POLITIK, SAMHÄLLE OCH INFLYTANDE 

Inflytande och delaktighet kan betraktas på olika nivåer. Från samhället i stort till de enskilda 

aktiviteter ungdomar är involverade i antingen under skoldagen eller på sin fritid. Delaktighet och 

inflytande i skolan redovisas under rubriken skola, eftersom den delen till stora delar regleras i 

skollagen. 

Genom ett undersökande team-arbete på gymnasieskolan har ungdomarna själva definierat ordet 

inflytande. Utifrån de svar de har gett skall inflytande se som: 

Möjlighet att få vara med och påverka och ändra olika beslut. Att få möjlighet att uttrycka sig som 

man vill. Att man får vara med och bestämma och ta ansvar samtidigt som människorna i 

omgivningen lyssnar och respekterar det man säger.  

Inflytande kan också vara makt där någon kan påverka väldigt många människor.  

Ungdomarna beskriver att de vill få vara delaktiga i beslutande och få sina åsikter framförda. De vill 

kunna få vara med att påverka oavsett vilka politiska förutsättningar man har. De önskar att man ska 

kunna ta hjälp av personer som är insatta inom det politiska området om man känner att man inte har 

tillräckliga kunskaper. Man skulle också kunna ge rösträtt till ungdomar i vissa frågor t.ex. 

sommarjobb och annat som rör ungdomarna då det medför ett större inflytande för unga i samhället.  

 

I enkäten ställs frågor kring hur ungdomar upplever sina möjligheter att påverka verksamheten i de 

föreningar de är medlemmar i. Eftersom en relativt låg andel ungdomar berättar att de är medlemmar i 

föreningar, valde LUPP-gruppen att ställa fördjupande frågor kring delaktighet till fokusgruppen som 

bestod av fritidsgårdspersonal. Syftet var att få en bild av hur personalen upplevde ungdomars reella 

möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet (som i det här fallet ska ses som en verksamhet som 

inte bedrivs i föreningsregi och som är öppen för alla ungdomar). Personalen beskriver att man är 
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medvetna om att man ofta gör saker och uppdrag som ungdomarna skulle kunna göra själva. 

Fritidsgårdarna har många evenemang och för att ungdomarna ska kunna vara delaktiga fullt ut krävs 

det att planeringen får ta längre tid och att ungdomarna får ta ett större ansvar. Personalen beskriver att 

det till stor del handlar om att se över hur man jobbar med olika evenemang för att kunna ge 

ungdomarna en chans att vara delaktiga på riktigt. 

Fritidsgårdspersonalen beskriver också att de tror att många ungdomar skulle uppskatta ytterligare 

möjligheter till vidare studier/utbildning på hemmaplan. Många ungdomar uttrycker i samtal på 

fritidsgården att de inte vill flytta, men att de måste om de ska studera vidare. Fritidsgårdspersonalen 

känner att de har ett stort ansvar i att stötta ungdomarna i de beslut de tar rörande sin framtid oavsett 

om det handlar om att stanna i Oskarshamn eller flytta någon annanstans. 

Ungefär hälften av de svarande säger sig vilja vara med och påverka frågor som rör den kommun de 

bor i men fler än hälften av de svarande anser att de har ganska små, mycket små eller inga 

möjligheter alls att påverka frågor som rör den kommun de bor i. En högre andel tjejer i både 

grundskola och på gymnasium vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen de bor i.  

Politik intresserar ungefär var fjärde ungdom och mest intresserad av politik är gymnasiekillarna. 

Intressant är att gymnasietjejernas svar visar att de är minst intresserade av politik, men det är de som 

är mest intresserade av samhällsfrågor. En majoritet av ungdomarna svarar att de är intresserade av 

vad som händer i andra länder. 

 
Figur 36 Hur intresserad är du av följande? 

 

 

Trots att gymnasietjejer är de som säger sig vara minst intresserade av politik, är det de som verkar 

vara mest intresserade av att påverka frågor i den kommun de bor i. Ungefär hälften av både 

grundskoletjejer och gymnasietjejer är intresserade av att påverka frågor som rör den kommun de bor 

i. Både bland killar och bland tjejer ökar intresset i takt med ålder. 
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Figur 37 Hur mycket vill du vara med och påverka? 

Uppfattningen bland de svarande ungdomarna är att de har ganska små, mycket små eller inga 

möjligheter alls att påverka de beslut som tas i kommunen. Andelen ungdomar som har svarat att de 

anser att de har mycket stora möjligheter att påverka är så lågt att svaren inte redovisas i 

sammanställningen (färre än 6 svarande).  

 
Figur 38 Hur stora möjligheter tror du att du har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i 
kommunen? 

Ungdomarna uppger i svaren att de anser att det är viktigast att satsa kommunala medel på skola, 

arbete mot kriminalitet, hälsa och ställen där ungdomar kan träffas. De anser att pengar till kultur, 

arbete för integration, gator, vägar och cykelbanor samt pengar till föreningar är betydligt mindre 

viktigt att satsa på i kommunen. 22 % av ungdomarna säger att de skulle vilja träffa politiker i 
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kommunen och nästan hälften av ungdomarna uppger att de inte vet om de skulle vilja träffa politiker i 

kommunen. På frågan om vart ungdomarna vänder sig om de vill påverka något i kommunen svarar de 

flesta att de vänder sig till någon de känner. Ungefär lika stor andel säger att de vänder sig till 

internet/sociala medier som de som säger att de vänder sig till ett politiskt parti eller ungdomsförbund. 

Majoriteten av ungdomarna uppger att de inte vet vart de vänder sig om de vill påverka något i 

kommunen. Andelen ungdomar som uppger att de inte vet vart de vänder sig om de vill påverka något 

i kommunen ökar från årskurs åtta på grundskolan till årskurs 2 på gymnasiet. 

 
Figur 39 Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun? 

En av tio ungdomar berättar att de under det senaste året har skrivit insändare och nästan lika många 

har chattat, bloggat eller debatterat samhällsfrågor på nätet. Många ungdomar (30-40 %) kan tänka sig 

att skriva insändare, kontakta politiker, skriva medborgarförslag, delta i bojkotter och demonstrationer 

samt chatta, blogga och debattera samhällsfrågor på nätet. Många ungdomar uttrycker således ett 

intresse för samhällsfrågor.  
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ARBETE OCH FRAMTID 

Majoriteten av de svarande ungdomarna tror att de kommer att flytta från kommunen. Detta bör enligt 

Trondman & Andersson (2013:1) betraktas som ett led i att förstå målsättningarna för de regionala 

utvecklingsstrategierna.  

 Fler unga ska välja att bo kvar i Kalmar län,  

 fler unga som flyttar från länet ska välja att återvända och  

 fler unga som växer upp i andra delar av landet ska välja att flytta till Kalmar län.  

Dessa strategier har betydelse för den lokala strategin 30/30, som innebär att målsättningen är att 

Oskarshamns kommun ska ha 30 000 innevånare år 2030. Alla unga oavsett om de kommer att stanna 

kvar, flytta härifrån och eventuellt återvända samt de unga som flyttar hit från andra delar av landet är 

alla viktiga för att den regionala och lokala utvecklingsstrategin ska bli verklighet. 

För att nå de mål som anges i den regionala utvecklingsstrategin, har fem policyområden formulerats. 

Den första gäller betydelsen av att göra Kalmar län och dess kommuner till en attraktiv plats där unga 

vill bo och verka. Den generella utbildningsnivån ska ökas och för att möjliggöra detta ska 

utbildningsutbudet vara brett och varierat. Andelen unga som tar examen ska öka och samverkan 

mellan kommunerna i Kalmar län och Linnéuniversitetet ska utvecklas. Länets företagsklimat ska 

stärkas. Det sista policyområdet handlar om att unga ska känna att de tas i anspråk och utgör resurser i 

en utvecklingsstrategi för goda livsvillkor, utbildning, arbete och entreprenörskap (Trondman & 

Andersson, 2013:1) 

 
Figur 40 Tror du att du kommer att flytta från Oskarshamn? 

De främsta anledningarna till att man tror att man kommer att flytta är möjligheten att studera, att hitta 

arbete och att man vill pröva något nytt. Bland ungdomarna på grundskolan uppger en högre andel att 

de helst skulle vilja gå en gymnasieutbildning i en annan kommun. Något färre killar än tjejer vill gå 

en gymnasieutbildning i en annan kommun.  

De svarande grundskoletjejerna tror att de kommer att flytta från kommunen för att studera eller för att 

de vill prova på något nytt och var femte grundskoletjej tror att de kommer att flytta för att få jobb. 

Grundskolekillarna tror i första hand att de kommer att flytta för att få ett jobb eller för att studera, 14 

% av grundskolekillarna tror att orsaken till att de kommer att flytta är pojk-/flickvänner eller 
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kompisar.  Bland gymnasieungdomarna beskriver killarna att de tror att de främst kommer att flytta för 

att få ett jobb eller för att studera. Tjejerna svarar samma sak, men fler tjejer svarar att de tror att de 

kommer att flytta för att studera än de som tror att de kommer att flytta för att få jobb. Den tredje 

vanligaste orsaken till att gymnasieungdomarna tror att de kommer att flytta är att de vill prova på 

något nytt.  

Bland de ungdomar som svarar att de inte tror att de kommer att flytta från kommunen beskriver 

nästan hälften av tjejerna och gymnasieungdomarna samt mer än hälften av killarna att de vill bo kvar 

för att ha närheten till familj och släkt. Flickvän/pojkvän och kompisar är också en vanlig anledning 

till att man inte vill flytta från kommunen. Lite förenklat kan sägas att den största anledningen till att 

ungdomar vill bo kvar i Oskarshamn är personliga relationer. De gymnasieungdomar som svarar att de 

tror de kommer att flytta från kommunen har också frågats om vad de tror skulle kunna få dem att 

flytta tillbaka hem igen. Hälften av tjejerna svarar närheten till familj och släkt, medan en fjärdedel av 

killarna svarar samma sak. Ungefär var femte ungdom tror att möjligheten att få ett jobb kan vara en 

orsak till att de kommer att flytta tillbaka. De personliga relationerna verkar ha stor betydelse för 

ungdomars val av boendeort.  

Det är då intressant att jämföra ovanstående resultat med hur verkligheten såg ut enligt statistiska 

centralbyrån 2011. Det visar sig i de statistiska beräkningarna att andelen unga kvinnor som flyttade 

från Oskarshamn under året var 13 % och andelen unga män som flyttade var 11 %. Skillnaden mellan 

de som tror att de kommer att flytta och de som verkligen flyttar verkar alltså vara stor (Trondman & 

Andersson, 2013 s. 30). Samma författare beskriver vad de kallar flyttparadoxen vilket innebär   

- hur vi kan förstå nödvändigheten av att unga flyttare flyttar, just för att bli återvändare 

samtidigt som vi förstår nödvändigheten av att de unga stannarna prioriteras.  

Författarna till rapporten konstaterar att stannare, återvändare och nyinflyttare alla är viktiga för den 

lokala och regionala utvecklingen och att alla tre kategorier unga måste få känna att de är av lika stort 

värde (ibid). 
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Figur 41 Vad skulle kunna få dig att flytta tillbaka till Oskarshamn? 

Enligt den statistik från SCB som Trondman & Andersson presenterar, har Oskarshamn en låg andel 

flyttare. Andelen unga som återvänder till kommunen är enligt SCB (2011) 17 %. En jämförelse 

mellan statistiken för år 1991 och 2011 visar att andelen återvändare ökar och att de återvändandes 

utbildningsnivå har ökat. 50 % av återvändarna till Oskarshamn har eftergymnasial utbildning 2011. 

(Referens till SCB statistik finns i Trondman & Andersson, 2013:1) De ungdomar som flyttar från 

Oskarshamns kommun gör det alltså för att de vill arbeta, utbilda sig eller prova något nytt.  Men detta 

innebär inte att de inte kan tänka sig att flytta tillbaka hem igen. Utmaningen ligger i att få ännu fler av 

flyttarna från Oskarshamn att återvända.  

En av de lokala frågor som ställdes i 2012 års enkät handlade om var ungdomarna tror att de ska hitta 

sitt första jobb. Bland killarna på grundskolan är det vanligast att tro att det första jobbet kommer att 

bli inom bygg- och anläggning samt teknik och tillverkning, medan grundskoletjejerna tror att de 

kommer att hitta sitt första jobb inom vård och hälsa eller inom restaurang och hotell. Bilden förändras 

lite i svaren från gymnasieungdomarna där flest killar tror att de kommer att arbeta inom data och IT, 

men teknik och tillverkning är också ett vanligt svar. Det vanligaste svaret bland gymnasietjejerna är 

att de tror att de kommer att hitta sitt första jobb inom kultur, media och design men även 

administration, ekonomi och försäljning är ett vanligt svar. Intressant är att de traditionella 

könsmönstren verkar vara befästa. Svaren visar att det finns förutfattade meningar om vad som är 
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Figur 42 Lokal fråga: Första jobb GR 8 
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Figur 43 Första jobb GY 2 

Grundskolans studie- och yrkesvägledare bekräftar i fokussamtalen de könsmönster som framträder i 

svaren på de lokala frågorna. Studie- och yrkesvägledarna önskar att få ett mer uttalat uppdrag som 

innebär att arbeta med att bryta könsmönster. Efter att ha genomfört ett lyckat projekt under ett läsår 

har de erfarenhet av att kunna göra relativt stora insatser till en förhållande liten kostnad. För att detta 

ska kunna genomföras måste ekonomiska resurser avsättas och ett tydigt uppdrag till grundskolans 

studie- och yrkesvägledare definieras. 

Gymnasieungdomarna beskriver att de ser mycket positivt eller ganska positivt på framtiden för egen 

del. Killar verkar vara något mer positiva är tjejerna, men ingen svarar att de är mycket negativa eller 

ganska negativa. 

 

 
Figur 44 Hur ser du allmänt på framtiden för egen del? 

Mer än hälften av ungdomarna kan tänka sig att starta ett eget företag i framtiden. På grundskolan är 

det högre andel tjejer som uppger att de kan tänka sig att starta ett eget företag, medan det på 
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gymnasiet är en betydligt större andel killar som svarar samma sak. Av de grundskoleungdomar som 

kan tänka sig att starta ett eget företag säger tre fjärdedelar att någon av deras föräldrar inte har ett eget 

företag. Bland gymnasieungdomarna är det drygt hälften av de som svarar att de kan tänka sig att 

starta ett eget företag som berättar att inte någon av deras föräldrar har ett eget företag.  

Ungdomars berättelse, ur de öppna frågorna, om hur Oskarshamn kan bli en bättre plats att 

leva och bo på. 

Ungdomarna har i enkäten haft möjlighet att skriva kommentarer till vissa frågor och att lämna idéer 

som kan bidra till att göra Oskarshamn till en bättre kommun att leva och bo i för unga. De svar och 

idéer som har kommit in i enkäten bildar ungas berättelse om hur de ser att Oskarshamn kan bli en 

bättre plats att leva och bo på. 

Ungdomarna som har besvarat enkäten är beroende av kollektivtrafik, vilket visar sig i mängden svar 

som behandlar detta område. Många ungdomar uppger att de vill ha en utbyggd kollektivtrafik. Fler 

bussar, bussar som går oftare och fler kvälls och natturer efterfrågas. Flera unga påpekar att det ofta är 

fullt på bussarna och att de inte alltid kommer i tid. Bussturer till och från Vånevik, Påskallavik och 

Emsfors omnämns oftare än andra turer. Bland annat upplever ungdomarna att bussarna är fulla och att 

det är svårt att få plats på väg till skolan. Ungdomarna beskriver också att de vill ha tätare turer för att 

ha fler valmöjligheter vid resor till och från skolan. Många ungdomar påtalar att biljettpriset är för 

högt och att man under vintern därför får svårt att ta sig till och från skolan när man inte kan cykla 

eller gå. Ungdomarna anser att man ska uppmuntra människor att åka kollektivt och därför tycker de 

att biljettpriset ska sänkas. Ungdomarna önskar också en utbyggnad av tågtrafiken till Berga, Högsby 

och Kalmar.  

Handeln i Oskarshamn engagerar många ungdomar och det finns gott om synpunkter på hur de ser att 

Oskarshamn ska kunna bli en attraktivare handelsstad. Den faktor som omnämns oftast av 

ungdomarna är att de vill ha fler klädaffärer att välja på. För övrigt önskar sig ungdomarna fler affärer 

över huvudtaget och gärna då i fler köpcentrum och gallerior. Köpcentrum och gallerior beskrivs som 

mötesplatser för ungdomar och i några svar beskriver de unga att man i dag tar bussen till Kalmar för 

att umgås och handla. I några svar framkommer att de unga vill att kommunen satsar mer på 

småföretagen. Fler marknader och evenemang efterfrågas också. En utveckling av handeln i 

Oskarshamn ses som en faktor som skulle kunna bidra till att fler ungdomar skulle välja att bo kvar i 

Oskarshamn. 

Flera svar beskriver hur de unga som bor i ytterområden upplever att kommunala prioriteringar är 

orättvisa mot yttertätorterna. Bland annat påpekar några ungdomar att det ofta skylls på att det är för 

dyrt att bygga trottoarer i ytterområden och därför upplever de att trafiksäkerheten är sämre där än i 

centralorten. Upplysta cykel- och gångbanor önskas på ställen som upplevs som mörka och farliga att 

röra sig på kvälls- och nattetid.   

Förslag som framkommer för centralorten är att inte flytta resecentrum för att bygga parkering inne i 

centrum. I något svar uppmanas kommunen att fixa till ”Sveriges fulaste rondell” 

Ungdomarna vill att man ska värna mer om miljön och att det ska fixas inackorderingsmöjligheter för 

alla som vill hit och plugga. 
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I svaren som behandlar sjukvård är ungdomarna entydiga. Man vill att det ska satsas mer på 

Oskarshamns sjukhus för att man ska slippa resa till Västervik eller Kalmar för att få vård. Det påtalas 

även att det är önskvärt med fler parkeringsplatser i anslutning till sjukhuset. 

Majoriteten av förslagen som berör skolan handlar om tillgången till datorer, I-pads och trådlöst 

nätverk på skolorna. Eleverna är inte nöjda med den tekniska utrustningen och hur nätverken på 

skolorna fungerar.  

Flera svar handlar om att ungdomarna vill ha bättre skolmat. Ungdomarna vill ha kvar brickorna och 

porslinstallrikar i skolbespisningen. 

Det framkommer också önskemål om bättre sexualundervisning i tidigare skolår med besök på 

ungdomsmottagningen. I några fall önskar sig även ungdomarna bättre lärare och beskriver att vissa 

lärare är väldigt dåliga. 

Ungdomarna presenterar idéer om att skapa ett lekland inomhus för små barn från 0 -7 års ålder. Man 

upplever att det saknar en plats för ungar att leka och ha kul på. Det finns också idéer om att skapa en 

ny 4H-gård och en hundrastgård. 

Ungdomarna saknar ställen där unga kan träffas. Upplevelsen är att det inte finns så mycket att göra 

för unga i Oskarshamn. Det förslag som mest frekvent dyker upp i ungdomarnas öppna svar är att de 

vill ha ett nattöppet café eller ett ”ungdomens hus” där unga kan mötas och ta en billig fika eller skapa 

aktiviteter för andra unga. Ett förslag är att låta unga få tillgång till en idrottshall där de kan spela 

fotboll eller basket inomhus. Det efterfrågas även fler sportarrangemang för alla åldrar där unga får 

vara med och arrangera. Ungdomarna skulle gärna se att fler unga bildar föreningar eller sportlag och 

eventuellt kan ett Dreamhack anordnas av en sådan förening. Ett annat förslag är ett internetcafé där 

pokerskolor, Lanparty och Yu-Gi-Oh turneringar kan anordnas. Önskemål om en spelhall finns också. 

Bland svaren förekommer flera idéer om att satsa mer på IK Oskarshamn Bland annat anser ett antal 

ungdomar att det ska byggas en ishall till. Man beskriver att det kan vara en liten träningshall utan 

läktare.  

Flera förslag handlar om att bygga en skateboard- eller BMX park, där ungdomar som har intresse av 

detta kan träffas. I några svar efterlyser de unga möjlighet till att utöva kulturell och estetisk 

verksamhet. Målning, teckning och sång är aktiviteter som efterfrågas och det finns förslag på att 

anordna en sångtävling. Det påtalas även att man vill ha fler event för ungdomar och då inte bara på 

sommaren.  

Ett förslag är att kommunen ska satsa mer på tjejidrott till exempel tjejhockey. Åtminstone borde en 

intresseanmälan lämnas ut på kommunens skolor. 

Någon svarande saknar en kiosk eller något liknande på Mysingsö. Dessutom efterfrågas fler och mer 

varierade och BILLIGA restauranger. 

Det önskas fler sommarjobb för ungdomar inom lantbruk och i andra sektorer. 

Ungdomarna har önskemål om att kommunen ska vara tydligare med information till medborgarna, 

det upplevs som om det finns en okunskap om vad som händer. Ett önskemål som kommer fram är att 

ungdomarna vill ha lättillgänglig information om vad som finns att göra i Oskarshamn. De upplever att 

de har svårt att veta vilka aktiviteter som finns och som de upplever är billiga och roliga. Kommunen 

uppmanas att våga satsa på fler aktiviteter för unga.  
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Ungdomarna vill dessutom att politiker och tjänstemän ska komma ut och prata med dem hellre än att 

lämna ut stora enkätundersökningar (som den här). 

Flera ungdomar har synpunkter på studiebidragets och barnbidragets nivå. Flera ungdomar upplever 

att bidragen behöver höjas, vilket också visar sig i enkätsvaren.  

Det finns även förslag på att ge gratis glass till ungdomarna i kommunen. 

Någon undrar om kommunens tjänstemän och politiker har det ”gött” på sina feta kontor med sina 

höga löner. 

41 enkäter lämnades in utan idéer om vad som kan bli bättre i Oskarshamn. 

Sammanfattning och slutsatser 

Unga medborgare i Oskarshamns kommun har genom LUPP-enkäten fått ge uttryck för hur de 

upplever sitt liv i Oskarshamns kommun. Vi kan konstatera att en hel del har förbättrats sedan enkäten 

genomfördes förra gången år 2009. Resultatet av förra enkäten visade att ungdomarna upplevde ett 

bristande omsorgsansvar i skolan. Detta resultat fick barn- och utbildningsnämnden (nuvarande 

bildningsnämnden) att formulera ett verksamhetsmål för att förmå alla verksamhetsdelar att arbeta 

med att förbättra de ungas upplevelse av att skolan tar sitt omsorgsansvar. Under tiden sedan 2009 års 

enkät genomfördes har skolans värdegrundsarbete fokuserats och satsningar har gjorts på 

ledarskapsutveckling bland skolans personal. Både resultaten i LUPP-enkäten, men framför allt i 

bildningsförvaltningens kvalitetsenkät visar att ungdomarna i högre grad än 2009 upplever att skolan 

tar sitt omsorgsansvar. 

Ungdomar i Oskarshamns kommuns skolor upplever att de får en bra undervisning och att de får bra 

möjligheter till stöd i skolan när de behöver det. Ungdomarna på grundskolan är överlag mer nöjda 

med sin skolsituation än vad ungdomarna på gymnasiet är. 

Unga i Oskarshamns kommun har under flera år önskat en mötesplats i centrum, ett nattöppet café 

eller ett internetcafé. En förstudie har genomförts och medel har avsatts för att genomföra en 

projektbeskrivning. Under åren har flera medborgarförslag till Oskarshamns kommun behandlat 

samma fråga, varför man har beslutat att de pengar som har avsatts för projektbeskrivningen ska få 

användas till en försöksverksamhet med ett nattcafé där det finns möjlighet till internetuppkoppling. 

Arbetet planeras och ska genomföras under våren 2014. 

Ett resultat som framträder tydligt är att Oskarshamns kommun inte framstår som en kommun där 

jämställdhet mellan könen råder. Oskarshamn upplevs vara en bättre  plats att leva och verka i, för 

unga killar än för unga tjejer. Unga tjejer i Oskarshamn upplever att de har för lite fritid och för lite att 

göra på fritiden. De upplever sig ofta stressade och trötta. Tjejer motionerar mindre i takt med ökande 

ålder och de upplever dessutom att de får fler hälsoproblem i takt med stigande ålder. De allra flesta 

resultat visar på skillnader mellan killars och tjejers upplevelser och de allra flesta är till nackdel för 

tjejerna. I svaren på en av de lokala frågorna, om var de unga tror att de ska finna sitt första jobb, 

framträder traditionella könsmönster.  

Både unga killar och unga tjejer vill vara med och påverka såväl i skolan, i föreningslivet och i 

lokalsamhället i högre utsträckning än de upplever att de får.  
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För att skapa ett mer jämställt Oskarshamn och för att ta tillvara de ungas upplevelser på ett sätt som 

kan göra Oskarshamn till en bättre plats att leva och verka i oavsett kön föreslås följande åtgärder : 

Medel för genomförande av åtgärder utifrån LUPP-resultatet bör avsättas i en pott hos 

kommunstyrelsen för att säkerställa att det finns utrymme att genomföra viktiga åtgärder efter 

genomförd enkät. 

 Finansiering av ungdomsåret bör fastställas för att ungdomsåret ska bli en del av Oskarshamns 

kommuns medvetna arbete med att förbättra ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande. 

 

En ökad upplevelse av jämställdhet är en förutsättning för att nå målet om en befolkning i balans. En 

del i jämställdhetsarbetet är att bryta traditionella könsmönster, särskilt vad gäller studie- och yrkesval. 

Studie- och yrkesvägledarna har en viktig roll i detta arbete och behöver få förutsättningar att medvetet 

och aktivt arbeta med dessa frågor. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på 

hur arbetet kan utföras. 

 

För att få bättre kunskap om unga tjejers motionsvanor och deltagande i föreningslivet föreslås en 

fördjupad undersökning för att få veta varför tjejerna slutar upp att träna. En sammanställning av i hur 

stor utsträckning kommunala idrottsanläggningar är bokade för flick- eller damidrott föreslås också.  

 

För att öka andelen unga som upplever skolan och framför allt klassrummet som en trygg plats görs en 

fördjupad undersökning i syfte att ta fram lämpliga åtgärder. 

 

Bildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen ska, i samverkan, utveckla matråden för att öka 

elevernas reella inflytande. 

 

En organisation, bestående av båda tjänstemän och politiker, upprättas för att bättre kunna ta emot 

studiebesök på stadshuset. Alla elever på kommunens högstadieskolor ska erbjudas ett studiebesök i 

syfte att öka kunskaperna om hur man som medborgare kan ha inflytande/påverka de beslut som tas i 

kommunen.  

 

Någon form av ”prova på” verksamhet för ungdomar i 16-19 års ålder, som vill ägna sig åt kulturella 

och/eller estetiska verksamheter föreslås. Denna ”prova på” verksamhet bör ske  i samarbete med de 

aktörer som erbjuder estetiska och kulturella aktiviteter.  

 

Det fortsatta lupp arbetet 

Lupp- gruppen lämnar nu ifrån sig en rapport som bygger på analysen av enkätsvaren från 2012 års 

genomförda enkät. Gruppens arbete fortsätter med att återkoppla resultaten till berörda elever, 

kommunala förvaltningar, det lokala näringslivet och andra intresserade. Efter återkopplingen är den 

nuvarande arbetsgruppens arbete fullföljt. En ny LUPP-grupp behöver tillsättas i god tid innan 

genomförandet av nästa LUPP. Viktigt är också att följa arbetet på regional nivå, samt delta i det 

nationella arbetet. 

Vi får nu inte tappa fart och kontinutet i arbetet med LUPP. Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om 

att genomföra LUPP 2015. I beslutet ingår organisation, ansvar och beskrivning av uppdraget samt att 

fatta beslut om vilka som ska se till att handlingsplaner tas fram, nya åtgärder genomförs och att 
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tidigare åtgärder följs upp och utvärderas. Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för att tillvarata 

luppresultatet. Politikerna ska vara delaktiga i hela processen.  

Det behöver också tas beslut på vilka som ska ha ansvar för att LUPP involveras i den ideella 

verksamheten och i näringsverksamheten.  

Tack 

LUPP-gruppen vill tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit i arbetet med LUPP. Vi tackar för 

förtroendet och uppdraget med LUPP 2012. Härmed ställer vi våra platser till förfogande och önskar 

nästa LUPP-grupp lycka till. 
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BILAGA 1 

TRYGGHET 
OSKARSHAMN 2013  

Kristina Pettersson och Sebastian Jonasson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt arbete 

För att ta reda på vad trygghet är för ungdomar och vilka platser som är trygga respektive 

otrygga i Oskarshamn, så började vi med att läsa igenom resultatet från LUPP enkäten som 

elever i högstadiet och elever från årskurs 2 i gymnasiet hade svarat på. Vi fick även 

sammanställa några arbeten om trygghet som en klass på Oscarsgymnasiet hade gjort. Av 

dem fick vi både inspiration och svar på vad som påverkar tryggheten för ungdomar.  

Vi började sedan fundera på vilka ställen som var otrygga i Oskarshamn och vilka faktorer 

som påverkade tryggheten i olika situationer. Vi diskuterade med varandra och började 

formulera frågor som vi skulle fråga olika ungdomar t.ex. vilka platser som var otrygga och 

vilka som var trygga och varför de tyckte det(Se bilaga 1 och 2). Vi kom också på att 
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Oscarskåren på Oscarsgymnasiet tidigare på året gjort en undersökning om vad trygghet var 

för ungdomar. Vi kontaktade då deras ordförande och fick tillåtelse att få svaren från 

undersökningen.  

När frågorna var klara så började vi kontakta ungdomar på stan och med hjälp av Facebook 

där de fick svara på våra frågor. Vi frågade vad vår umgängeskrets tyckte och vi gick även till 

Kristinebergs fritidsgård och Ung Aktiv för att höra deras åsikter och synpunkter angående 

trygghet. När vi sedan hade fått tillräckligt med material dvs. vi hade pratat med drygt 50 

ungdomar, både tjejer och killar i olika åldrar, så började vi sammanställa och analysera allt.  

Vi såg att de flesta hade samma eller liknande svar på vilka platser som de tyckte var trygga 

och otrygga och vad det var som påverkade tryggheten. Vi gick då till de platser som de flesta 

hade sagt och tog lite olika bilder, både dagtid och kvällstid för att kunna jämföra dem, då 

många tyckte att det var otryggt när det var mörkt ute. När vi var klara med detta så började vi 

fundera på vilka åtgärder som måste göras för att få de otrygga platserna trygga. Vi utgick då 

från de faktorer som gjorde att platserna var otrygga och kom då på olika förslag som skulle 

höja tryggheten. Vi började sedan skriva och sammanfatta all den information vi hade samlat 

in, satte in bilder som förtydligade och jämförde sedan svaren mellan killar och tjejer för att se 

om det fanns olika platser som var trygga/otrygga beroende på om man var tjej eller kille.   

Vad är trygghet för ungdomar? 

Trygghet för ungdomar är när man känner sig bekväm, avslappnad och lugn och när man kan 

vara sig själv på olika platser och i olika situationer, till exempel att man har ett hem eller en 

lugn plats att gå till där man mår bra och trivs.  Det innebär att man inte heller ska behöva 

känna sig rädd eller orolig för att t.ex. bli offentligt förolämpad, nedtryckt eller slagen eller 

vara orolig för påhopp för ens egen åsikt. Trygghet är också när man är omgiven av kompisar 

som man känner samhörighet med och när man vet att det antingen finns en polis eller någon 

annan vuxen person i närheten som kan ingripa ifall att det skulle hända något. Det finns 

också ett slags ekonomiskt trygghet, att man vet att man kommer klara sig i framtiden med de 

finanserna man har.  

Trygga platser  

När vi analyserade LUPP enkäten och även intervjuade ungdomar så såg vi att en 

övervägande del, både de som gick i grundskolan och på gymnasiet, var trygga i sitt hem, i 

skolan, på fritidgårdar och på stan dagtid. Det vi kom fram till var att ungdomar är trygga när 

de är i en miljö som både är fin och som man känner igen sig i. Dessutom så är det viktigt att 

man har kompisar och vuxna i närheten som man kan lita på och att det finns belysning och 

vakter/poliser. För att man ska kunna uppleva trygghet så krävs det också att man vet att det 

finns någon i närheten som kan ingripa om något händer. Därför är det viktigt att det finns 

vuxna människor och poliser på stan både dagtid och kvällstid.  

Enligt LUPP enkäten så var de flesta trygga i sitt bostadsområde dagtid, medan ungefär 

hälften inte alltid var trygga i sitt bostadsområde kvällstid. När vi däremot frågade ungdomar 

så visade det sig att de flesta var trygga i sitt bostadsområde kvällstid eftersom de hade 
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grannar omkring sig som kunde hjälpa till om något skulle inträffa. Det vi då kom fram till 

var att de som var otrygga i sitt bostadsområde främst bodde i stan, då många svarade att stan 

var en otrygg plats på natten. De som bodde utanför stan eller på landet, var däremot trygga i 

sitt bostadsområde. 

Skola:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan är en plats som nästan alla ansåg vara en trygg plats. Anledningen är att man är 

omgiven av klasskompisar, dvs. man har någon att umgås och vara med. Man är även omgiven 

utav vuxna människor och lärare som alltid kan ta kommandot och ta ansvar ifall något 

problem skulle uppstå. Det som också gör skolan till en trygg plats är att det är en fin miljö. 

Det är rent, relativt fräsch inredning och fina färger.  

Stan dagtid 
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Det som främst gör stan dagtid till en trygg plats är att det alltid finns människor i alla åldrar 

i närheten som kan ingripa eller larma om något skulle hända. Poliser som vistas i stan gör 

självklart också att det blir en tryggare plats eftersom människor i regel sköter sig när poliser 

finns i närheten.  

När vi pratade med ungdomar så var berusade personer den största orsaken till att man kände 

sig otrygg i stan. Eftersom det oftast inte är onyktra personer ute dagtid blir stan därför 

automatiskt en tryggare plats. 

Otrygga platser 

När vi frågade ungdomar så tyckte många att Oskarshamn i stort var en trygg stad. Det fanns 

dock vissa ställen som många kände att de var otrygga i dvs. stan kvällstid, främst hamngatan, 

stadsparken och parkeringshuset på Domus. Det vi kom fram till var att många ställen som 

var otrygga platser var dåligt upplysta vilket gör att många känner sig otrygga där. Har det 

även skett något bråk eller brott på en plats så upplevs den platsen mycket mer otrygg. Det 

som gör hamngatan till en otrygg plats är att det är många krogar där, vilket gör att många 

berusade personer som kanske inte kan kontrollera sig själva vistas där i närheten. När vi 

frågade ungdomar angående trygghet så var det en person som nämnde ett bostadsområde 

som han kände sig otrygg i, detta på grund av att husen var väldigt fula och gamla och såg 

därför läskiga ut. Det är ett exempel på hur mycket miljön runt omkring påverkar tryggheten.   
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Stadsparken dagtid 

 

 

Stadsparken kvällstid 
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Stadsparken under kvällstid var en plats som väldigt många, främst tjejer, tyckte var otrygg 

och som många undvek att vistas i på natten. Anledningen är att det har skett våldtäkter och 

att det ibland vistas berusade personer där. Bilderna ovanför är tagna på ungefär samma 

ställen och visar hur mörkt det är kvällstid. Man ser inte så långt framför sig och det gör att 

många känner rädsla då man inte vet vad som väntar framför en. Det som ger mest trygghet är 

ju när det finns människor runt omkring men under kvällstid är stadsparken väldigt folktom 

om man jämför med på dagen, då många familjer och äldre par vistas där. Det gör att 

ungdomar känner sig otrygga då det inte finns någon i närheten som kan ingripa eller larma 

om något skulle inträffa. Det är oftast inte heller några poliser som vistas i stadsparken och 

det gör också att stadsparken blir en otrygg plats.  

Åtgärder för att göra stadsparken tryggare 

Eftersom stadsparken är väldigt mörk kvällstid så behövs det mycket belysning. Man ska 

kunna se igenom stadsparken och kunna upptäcka om det finns personer som vistas där. 

Dessutom så borde det finnas poliser eller andra vuxna personer som går igenom där ibland då 

det medför en stor trygghet att man inte är ensam om något skulle inträffa. En lösning för att 

göra både stan och stadsparken tryggare är att ha cyklande poliser. En polis som cyklar istället 

för att åka bil kan snabbt ta sig till olika ställen i staden och kan också lättare komma fram där 

inte bilar kan köra. Polisen skulle då snabbt kunna cykla och kolla igenom  hela stan. Detta 

skulle ge alla i Oskarshamn en stor trygghet då man skulle veta att det finns poliser som håller 

koll och snabbt kan ta sig till och från olika ställen om något händer.  
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Parkeringshuset på Domus kvällstid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringshuset var det några som tyckte var en otrygg plats. Anledningen till det är att det 

inte finns någon belysning här. Miljön är inte heller så fin vilket gör att det automatiskt känns 

mer otryggt. Dessutom är det helt folktomt här, vilket gör att det inte finns någon i närheten 

som kan hjälpa till om något skulle hända.  

Åtgärder för att göra parkeringshuset tryggare 

För att göra parkeringshuset tryggare skulle det främst behövas belysning. För att få en bättre 

känsla av trygghet, så skulle parkeringshuset renoveras så att det blir en finare miljö, dock är 

det svårt då det är ett parkeringshus vilket gör att det blir svårt att få till en fin och trivsam 

miljö. Även här skulle någon polis eller vuxen gå ibland.  

Hamngatan dagtid 
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Hamngatan kvällstid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamngatan är en plats som många fortfarande tycker är otrygg. Den största anledningen är att 

det finns väldigt många krogar här vilket resulterar i berusade personer. Här har det också 

skett en hel del bråk och det gör också att många känner sig otrygga utifall det skulle hända 

igen. Belysningen på hamngatan har blivit mycket bättre de senaste åren, likaså har det blivit 

en finare miljö (t.ex. mer blommor osv.) vilket gör att det inte känns lika otryggt. Däremot så 

kan belysningen fortfarande förbättras och det finns fortfarande vissa gränder, t.ex. bilden 

ovanför, som är väldigt mörka och som skulle behöva belysning. Ska man göra hamngatan till 
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en tryggare plats så krävs det att inte bara att hamngatan lyses upp utan även gator och 

gränder runt omkring.  

Åtgärder för att få hamngatan tryggare 

Den största åtgärden som behövs göras är att det ska finnas ännu fler vakter eller poliser som 

håller koll på vad som händer. Detta ökar ju tryggheten eftersom det förhoppningsvis kommer 

inträffa färre bråk då de flesta sköter sig om poliser/vakter är närvarande.  Cyklande poliser 

som beskrevs förut är också ett alternativ, då de snabbt kan kontrollera vad som händer runt 

om i stan. Belysningen är också något som borde förbättras speciellt i gränder och gator runt 

omkring där det är väldigt mörkt. En mörk plats, eller en ful miljö gör automatiskt att man blir 

osäker och stressad, vilket leder till att man känner sig otrygg.  

Finns det olika platser som är trygga/otrygga beroende på om man är tjej eller 

kille?   

När vi läste igenom LUPP enkäten så såg vi att de flesta killar var tryggare än tjejer på alla 

platser förutom på fritidsgårdar. När vi frågade ungdomar så trodde de flesta att det berodde 

på att killar anses vara starkare än tjejer och därför så är killarna mycket tryggare i olika 

situationer. Många kanske angriper de svagare personerna, i detta fall tjejer, vilket medför att 

tjejer känner sig otrygga. Dessutom så förnekar kanske många killar att det är otrygga då 

killar inte ska vara rädda av sig enligt dagens samhälle.  

Anledningen till att killar enligt LUPP enkäten är mer otrygga än tjejer på fritidsgårdar beror 

på att det finns många äldre killar på fritidgårdar och det gör att många yngre känner sig lite 

osäkra. Den platsen som tjejer var mest otrygga på var stadsparken. Anledningen till det är att 

det har skett en del våldtäkter där och därför känner sig många tjejer rädda när de befinner sig 

där i närheten. Många varnar också för att man inte ska gå ensam i stadsparken och det gör 

också att det känns som en farlig plats att vara på.  

De åtgärder som finns för att både tjejer och killar ska känna sig lika trygga är att jobba med 

jämställdhet, att visa att tjejer också kan vara starkare än killar, att tjejer också kan hantera 

olika problem som kan uppstå och att det är okej att vara rädd trots att man är kille. Dessutom 

så är det viktigt att jobba på åtgärderna för att få otrygga platser tryggare. T.ex. att det blir 

belysning i stadsparken så att alla känner att det blir en tryggare plats som förhoppningsvis, i 

framtiden, kan bli en trevlig plats att vistas i.  
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Frågor till ungdomar 

 

1. Vad är trygghet för er?  

 

2. Finns det några speciella platser som du är extra trygg på? 

 

3. Varför känner du dig trygg där? 

 

4. Finns det några speciella platser som du känner dig extra otrygg på? 

 

5. Varför känner du dig otrygg där? 

 

6. Vad kan göras för att den platsen ska bli tryggare?  

 

7. Kan en plats både vara trygg och otrygg t.ex. beroende på om det är natt eller dag? 
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Frågor till Ung- Aktiv  

 

1. Vad är Ung Aktiv för något? 

 

2. Varför är du med i Ung Aktiv? 

 

3. Ger Ung Aktiv dig trygghet? 

 

4. Varför? / Varför inte?  

 

5. Har du uppträtt på något ställe där du inte kände dig trygg? Varför? Var? 

 

6. Är du trygg i Oskarshamn? Varför? / Varför inte?  

 

7. Finns det några speciella platser som du är extra trygg på? 

 

8. Varför känner du dig trygg där? 

 

9. Finns det några speciella platser som du känner dig extra otrygg på? 

 

10. Varför känner du dig otrygg där? 

 

11. Vad kan göras för att den platsen ska bli tryggare?  

 

12. Kan en plats både vara trygg och otrygg t.ex. beroende på om det är natt eller dag? 
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BILAGA 2 

Sammanställning av definitioner utifrån arbete med 

undersökande team. 

Inflytande 

Vad är inflytande för dig?  

Inflytande är när man får vara med och påverka och ändra olika beslut, uttrycka sig som man 

vill och när man får vara med och bestämma och ta ansvar samtidigt som människorna i 

omgivningen lyssnar och respekterar det man säger. Inflytande kan också vara makt där 

någon kan påverka väldigt många människor.  

Hur vill du vara med och påverka? 

Att man får vara delaktig i besluttagandet och få sina åsikter framförda. Man ska kunna få 

vara med att påverka oavsett vilka politiska förutsättningar man har och känner man att man 

inte kan tillräckligt inom politiken så ska man kunna ta hjälp av personer som är insatta inom 

det området. Man skulle också kunna ge rösträtt till ungdomar i vissa frågor t.ex. sommarjobb 

och annat som rör ungdomarna då det medför att vi får större inflytande i samhället.  

Trygghet 

Vad är trygghet för dig? 
Trygghet är när man känner sig bekväm, avslappnad och lugn och när man kan vara sig själv 

på olika platser och i olika situationer. Man ska inte behöva känna sig rädd eller orolig för att 

t.ex. bli offentligt förolämpad, nedtryckt eller slagen eller vara orolig för påhopp för ens egen 

åsikt. Det finns även olika sorters trygghet, t.ex. ekonomisk trygghet, att man vet att man 

kommer klara sig i framtiden med de finanserna man har. Social trygghet, att man har någon 

person i närheten som man kan förlita sig på och umgås med. Det finns också en slags konkret 

trygghet dvs. att man har ett hem eller lugn plats där man mår bra och trivs.  

Vad får dig att känna dig trygg? 

I bostadsområdet på dagtid ger människorna och grannarna runt omkring en slags trygghet. 

Man vet att om något skulle hända så kan man snabbt få tag på hjälp.  På kvällstid när det är 

mörkt så ger belysning t.ex. gatlamporna en trygghet mot mörkret. Personer och vänner runt 

omkring men även djur ger ett lugnande intryck och man vet att man inte är helt ensam.  

I klassrummet och på rasten ger främst klasskompisarna en trygghet, att man har någon 

att umgås och vara med. Om klasskompisarna ger varandra respekt och inte påpekar 

varandras misstag så ökar det också tryggheten både i klassrummet och på rasterna. Lärarna 

ger också en slags trygghet. Man vet att det alltid finns någon som är vuxen i närheten som tar 
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kommandot och tar ansvar ifall problem skulle uppstå. Nödutgångar och fungerande 

brandlarm har också betydelse för tryggheten.  

På väg till och från skolan så ger sällskap med en kompis en stor trygghet. Att man har 

någon med sig som kan försöka hitta hjälp ifall något skulle inträffa. Att både bilister och 

gående följer trafikreglerna ger också en tryggare väg till och från skolan då det minskar 

risken för olyckor. Att ha med dig mobiltelefon ger också en trygghet då man alltid kan ta 

kontakt med andra personer om något skulle hända.  

På uteställen så är personalen, vakter och polisen den största tryggheten. Man vet att det 

finns någon som t.ex. kan stoppa eventuella bråk. Gatlampor och mobiltelefonen har också en 

stor betydelse för tryggheten.  

Ute på stan eller i centrum så är folkmängden en trygghet, det finns alltid någon som kan 

ingripa ifall något skulle inträffa. Poliser på stan signalerar också trygghet, då folk i regel 

sköter sig om det finns poliser i närheten. Dessutom kan polisen också hjälpa till om något 

skulle hända. En fin miljö i staden ger också en trygghet, då man känner sig automatiskt mer 

orolig om det hade varit ”skabbigt” runt omkring en.  

Jämställdhet  
Vad är jämställdhet för dig?  

Jämställdhet är när alla behandlas lika oavsett kön, ålder, religion, bakgrund, privilegier eller 

hudfärg man har. Alla ska leva på lika villkor och få samma förutsättningar i samhället.  

Finns det sammanhang/tillfällen där tjejer och killar behandlas olika? 

I Sverige så är det en ganska bra jämställdhet men det finns fortfarande en del undantag. I 

t.ex. arbetslivet får män ofta en högre lön än vad kvinnor får även om de har samma sorts 

arbete och detta är något som måste förbättras om vi ska ha ett jämställt samhälle.  

Finns det olika förväntningar på tjejer och killar?  

Många har förväntningar på de olika könen. T.ex. så anses tjejer vara svagare än killar, t.ex. i 

idrottssammanhang så har tjejer oftast lättare krav än vad killarna har, även fast en tjej kan 

vara starkare/snabbare än en kille. Tjejer förväntas också vara duktiga och ansvarstagande, de 

ska laga mat, städa och ta hand om familjen, medan killar mer ska vara ute och göra mer 

”grovjobb”. Även i skolan så förväntas alltid tjejer prestera bra och vara tysta på lektionerna 

och de får också lite högre krav än killarna.  

 

 

 

 

 


