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Rapport från Luppenkät 2017
åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet
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Att vara ung i 
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Kommentarer och metodbeskrivning för arbetet med analysen:

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) innehåller frågor om ungas syn på fritid, skola, 
inflytande, politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete. Enkäten riktade sig till alla unga i Ronneby 
som hösten 2017 gick i kommunala och fristående skolor. Undersökta åldrar är elever i 
grundskolans årskurs 8 och gymnasiets skolår 2. Luppenkäten genomfördes även 2005, 2008 och 
2012. De jämförelser mot tidigare år som gjorts i rapporten avser 2012.

Undersökningen har genomförts i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) vars uppdrag är att bland annat utveckla metoder för uppföljning av 
den kommunala ungdomspolitiken.

Rapporten redovisar vad unga i Ronneby upplever, vad de tycker är positivt men även vad som 
upplevs som mindre bra. Enkäten besvarades klassvis under schemalagd lektionstid.

Motsvarande Luppenkät genomfördes vid samma tidpunkt i totalt 24 kommuner. Därför har 
jämförelser kunnat göras mot genomsnittet för dessa kommuner vilka är geografiskt spridda över 
hela landet och såväl större som mindre än Ronneby. 

Av de som erbjöds delta i Ronnebys enkät var den relativa svarsfrekvensen bland elever i 
grundskolans årskurs 8, 76 procent (225 svar) och hos elever i gymnasieskolans skolår 2, 51 procent 
(163 svar). Bortfall kan bland annat förklaras med elevers sjukdom och att deltagande i enkäten 
byggde på frivillighet.

Resultatet av Lupp finns lagrat och förhoppningen är att denna rapport ska väcka intresse att arbeta 
vidare med underlaget. Det går att göra nya körningar och utveckla analysen ytterligare då det finns 
mängder av spännande ansatser att fördjupa sig i. Vissa delar berör i högre grad vissa verksamheter 
medan annat behöver hanteras gemensamt på en kommunövergripande nivå. 

Syftet med rapporten är att materialet ska användas som underlag för diskussioner och samtal i 
olika sammanhang, därför redovisas slutsatser och analyser endast undantagsvis. 

Föreliggande rapport ska även vara en del i politikers och tjänstemäns beslutsunderlag i frågor som 
rör unga och kan användas vid mer långsiktiga planeringar. 

Inledning

31

Syftet med rapporten är att den ska vara så lättillgänglig 
som möjligt. Därför har  förhållanden som inte 
redovisats i figurer istället visats i textavsnitt i anslut-
ning till dessa. Det har alltså funnits bakgrundsmate-
rial som förtjänat uppmärksamhet trots att det inte 
redovisats i figurerna, dessa talar för sig själva och 
kommenteras endast undantagsvis. Strävan har varit 
att åskådliggöra ungdomars svar så tydligt som möjligt 

såväl grafiskt som i kommenterande texter. I de fall då 
inga kommentarer getts angående skillnader mellan 
kön, åldersgrupper, övriga medverkande kommuner  
eller tidigare undersökning beror detta på att svaren 
varit mycket lika de som redovisats i text eller figurer. 
På vissa av frågorna har de unga haft möjlighet att ange 
flera svarsalternativ varför summan av staplarna kan 
överstiga hundra procent. 

Tjejer
Killar
Tjejer
Killar

  OBS! Svarsfrekvensen för elever i gymnasiets årskurs 2 var 51 procent varför  
          resultatet bör tolkas med en viss försiktighet.        

Vill du veta mer vänligen kontakta 
folkhälsosamordnare 
Sofie Ceder
Telefon: 0457 61 89 61
E-post: sofie.ceder@ronneby.se 
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Figur 1. Hur mycket finns det att göra  på fritiden? (%)

Fritid
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Det största hindret mot att utnyttja utbudet av fritidsaktiviteter är att det inte finns något som 
intresserar, men det kan även vara så att det är svårt att ta sig dit eller att det kostar för mycket. 
Killar i båda åldrar har jämfört med tjejer mer att göra på sin fritid. 
Den vanligaste sysselsättningen är att träna/idrotta och på andra plats kommer att vara ute i 
naturen eller spela tv-spel. Sextio procent av alla unga är med i en förening och den vanligaste 
platsen där man träffas är hemma hos varandra.
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Killar har mer att göra på sin fritid
I genomsnitt för både tjejer och killar har fler i åk 8, 
jämfört med år 2, ganska eller väldigt mycket att göra 
på sin fritid.

Jämfört med övriga områden har elever i åk 8 bosatta 
i Ekenäs/Saxemara och Bräkne-Hoby ganska eller 
väldigt mycket att göra. De i åk 8 som anger att de har 
minst att göra på sin fritid bor i Kallinge.

Jämfört med övriga bostadsområden svarar flest 
elever i år 2 i Bräkne-Hoby att de har ganska eller 
mycket att göra på sin fritid.
Minst att göra i år 2 har boende på Hjorthöjden/
Espedalen/Lugnet och i Hallabro/Belgane/Eringsboda.

Jämfört med 2012 svarar en lägre andel i åk 8 och 
en högre andel i år 2 att de har ganska eller väldigt 
mycket att göra på sin fritid.

Jämfört med övriga medverkande kommuner har man 
i både åk 8 och år 2 i Ronneby något mindre att göra 
på sin fritid.

   Figur 2. Det finns saker att göra men ... (%)
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Inget som intresserar

Det kostar för mycket
Jag kan inte ta mig dit
Min familj säger nej

Hinder för att utöva fritidsaktiviteter
Varje stapel visar både de som svarat "stämmer helt" 
och de som svarat "stämmer delvis". 

Tolv procentenheter fler i åk 8 jämfört med år 2 säger 
att familjen säger nej.

Jämfört med åk 8 har elva procentenheter fler i år 2 
svårigheter att ta sig till fritidsaktiviteterna och nio 
procentenheter fler i år 2 tycker att det kostar för 
mycket.

Frågan fanns inte med vid den senaste enkäten som 
genomfördes 2012 varför det inte är möjligt med en 
jämförelse.

Jämfört med övriga medverkande kommuner svarar 
lägre andelar i båda årskurser i Ronneby att familjen 
säger nej, att de inte kan ta sig dit och att det kostar 
för mycket.
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  Figur 3. Jag gör följande minst en gång i veckan. (%)
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Vanligaste fritidsaktiviteten är att träna
En stor majoritet av samtliga idrottar minst en gång i 
veckan. Jämfört med killar tränar tre procentenheter 
fler tjejer i åk 8 och 18 procentenheter fler tjejer i år 2 
minst en gång i veckan.

Större skillnader mellan könen i åk 8 är de högre 
andelar tjejer som ägnar sig åt teater/musik/dans, 
foto/film mm. eller som läser böcker/tidningar/blogg 
eller liknande.
Fler killar än tjejer i åk 8 spelar tv-spel eller besöker 
ett idrottsevenemang.

Samma mönster som i åk 8 går igen även i år 2. Tjejer 
ägnar sig i högre utsträckning åt teater/musik/dans, 
foto/film mm., läser mm. oftare men är även ute i 
naturen oftare än killar.
Tjejer och killar i år 2 besöker ett idrottsevenemang 
lika ofta  som motsatt kön och liksom i åk 8 är det 
även i år 2 vanligare att killar spelar tv-spel oftare än 
tjejer.

I åk 8 besöker något fler killar, jämfört med tjejer, 
fritidsgården minst en gång varje vecka. Motsvarande 
för år 2 är marginellt fler tjejer.

Jämfört med 2012 är det i båda åldrar vanligare att 
på sin fritid läsa och att besöka ett sportevenemang.

Åk 8 i Ronneby svarar i stort som genomsnittet för 
övriga medverkande kommuner. 
De variationer som finns mot övriga medverkande 
kommuner  gäller för år 2: 
4 %  färre år 2 tränar minst en gång i veckan,
6 %  fler ägnar sig åt foto, film etc.,
8 %  fler läser böcker, tidn, blogg,
21 % fler är ute i naturen.

Annat
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Soc. medier, nätet

    FRITID

Hemma hos kompis

Galleria, köpcentrum

Utomhus

Café

Rest, pub, bar

Idrott/sporthall

Centrum, på stan

  Figur 4. Här träffar jag mina kompisar på fritiden. (%)

Vanligast är att träffas hemma hos varandra
I båda årskurser bland både tjejer och killar är det 
vanligast att träffa sina kompisar hemma hos varandra, 
och i synnerhet gäller det för tjejer.

Tjejer i båda åldrar träffas, jämfört med killar, betydligt 
oftare i en galleria/köpcentrum eller på ett café.

Killar i båda åldrar har oftare än tjejer kontakt över 
sociala medier/nätet och träffas oftare utomhus.

I båda åldrar är det lika vanligt bland tjejer och killar 
att träffas på fritidsgården.

Killar i åk 8 träffas, jämfört med 2012, lite mindre ofta
och tjejer i åk 8 lite oftare hemma hos varandra.
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I år 2 är det jämfört med 2012 betydligt vanligare bland
både tjejer och killar att ses hemma hos varandra.

I år 2 har det sedan 2012 blivit mer än dubbelt så vanligt
att träffas utomhus.

De största skillnaderna mot övriga medverkande 
kommuner i åk 8 är de tolv procentenheter fler i 
Ronneby som träffas på sociala medier och den cirka 
tio procentenheter lägre andel som ses inne i centrum 
eller utomhus.

Jämfört med övriga medverkande kommuner  träffas 
fler i år 2 i Ronneby hemma hos varandra, en lägre 
andel ses i en idrottshall eller i en galleria/köpcentrum 
och en tretton procentenheter lägre andel träffas inne 
i centrum eller på stan.

"Ridning kanske, asså typ ridhus med ridskola och olika ridklubbar."

"Något som området röstat om t. ex. städdag eller turneringar på gatan där barnen kan vara   
 med så grannområdet lär känna varandra."

"Skateboard park, nått cafe."

"Fotboll där jag bor. Jag tränar fotboll men där jag bor finns inget ställe där man kan spela  
 och latcha lite på fritiden."

Fritidsaktiviteter som jag tycker saknas. (Årskurs 8, grundskolan)

"Lekplats, utebandyplan, amerikansk fotboll, sommaraktiviteter."

"En fotbollsplan, basketball."

20 40 60

Åk 8
År 2

80 100

20 40 60 80 100

Annanstans

"Bowling, café, vet inte en plats där man kan göra en massa saker."

"Ungdomsgårdar, badhus och bowling."

Ungdomens hus, 
fritidsgård



  

    FRITID
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Fritidsaktiviteter som jag tycker saknas. (Skolår 2, gymnasieskolan)

"Jag tycker att det saknas fritidsaktiviteter som har med konst och kultur att göra."

"Något som känns meningsfullt för mig, föreläsningar om tex psykisk ohälsa, konst osv."

"Saker att göra med sina vänner som gör så man kan umgås. Det finns inte heller 
 någon bussförbindelse alls i Eringsboda."

"Saknade saker att göra som barn nu spelar det inte så stor roll längre."

"En bättre fritidsgård, internetlokal i stan. Större köpcentrum och mera butiker."

"Butiker att köpa och handla som Elgiganten, eller Media market, eller nåt, butik för kläder."

"Någonstans att hänga för äldre där man kan träffa nya människor."

"Det borde finnas mer inne i centrum och Sörby, fler affärer och liknande."

  Figur 6. Är du medlem i någon förening? (%)
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Drygt sex av tio är medlem i en förening
De föreningar som nämndes var “religiös förening 
eller församling, kultur- eller idrottsförening, politiskt 
ungdomsförbund, frilufts-, data- eller spelförening 
m.m.”
Jämfört med motsatt kön är fler killar i åk 8 och fler 
tjejer i år 2 medlem i en förening.
I genomsnitt för båda kön är lika stor andelar i 
respektive årskurs med i en förening.

Sedan 2012 har medlemskap i föreningar minskat 
med nio procentenheter i åk 8 och ökat med sexton 
procentenheter i år 2.

En lika stor andel i Ronneby åk 8 som i övriga 
medverkande kommuner är medlem i en förening. 
I Ronneby år 2 är tretton procentenheter fler än i  
övriga medverkande kommuner med i en förening.

  Figur 5. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter? (%) Möjligheter till fritidsaktiveter 
Tio procentenheter fler i år 2, jämfört med åk 8, 
tycker att det saknas fritidsaktiviteter.

Ett genomsnitt för samtliga visar att 35 procent 
saknar fritidsaktiviteter, 30 procent är nöjda och 
35 procent vet inte om det saknas aktiviteter.

Åk 8: Av bosatta i Ekenäs/Saxemara anger cirka  
hälften att de saknar fritidsaktiviteter, i Listerhus/
Johannishus är motsvarande andel drygt var tredje 
och i övriga områden saknar ungefär var femte fritid-
saktiviteter. 

År 2: Områden med högst andelar som saknar 
fritidsaktiviteter är Ronneby centralt/Sörby/
Rydénskan/Hulta/Älgbacken/Risatorp/Parkdala/
Påtorp, Hjorthöjden/ Espedalen/Lugnet och Listerby/
Johannishus.

Frågan ställdes inte 2012 varför en jämförelse mot 
hur unga i Ronneby svarade vid det tillfället inte är 
möjlig.

Jämfört med övriga medverkande kommuner tycker 
marginellt fler i båda åldrar att det saknas fritidsak-
tiviteter.
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Skola
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Både tjejer och killar i gymnasiet är mer nöjda med undervisning och lärare än elever i grund-
skolan. Tjejer i båda åldrar är mer angelägna än killar att vara med och bestämma inom skolan. 

Fler killar än tjejer anser att mobbning förekommer och den vanligaste platsen att bli mobbad 
eller utfryst på är i skolan. Att bli mobbad under en lägre period är lika vanligt i Ronneby som 
det är i genomsnitt bland övriga medverkande kommuner.

En majoritet nöjda med undervisning och lärare
I åk 8 är fyra av fem och i år 2 är nio av tio nöjda med 
undervisningen. Fler i år 2  jämfört med åk 8 är nöjda 
med sina lärare.

I åk 8 är 15 procentenheter fler tjejer, jämfört med 
killar  nöjda med biblioteket och i år 2 är 
19 procentenheter fler killar, jämfört med tjejer, nöjda 
med elevhälsa men i övrigt är det inte några större 
skillnader mellan tjejer och killar.

Jämfört med 2012 har den andel i åk 8 som tycker bra 
om undervisningen ökat något, i år 2 var ökningen nio 
procentenheter.

Fler i åk 8 jämfört med 2012 gillar sina lärare, i år 2 är 
ökningen 15 procentenheter. 

Jämfört med övriga medverkande kommuner är en 
lägre andel åk 8 i Ronneby nöjda med undervisningen. 
För år 2 gäller det omvända med något fler nöjda i 
Ronneby.

En lägre andel i åk 8 i Ronneby tycker, jämfört med 
övriga medverkande kommuner, bra om sina lärare, 
motsvarande för år 2 är en något högre andel i 
Ronneby.

Figur 7. Jag tycker bra eller ganska bra om det här. (%)

Åsikter om olika förhållanden på skolan
Staplarna visar i vilken utsträckning de som svarat 
tycker att respektive påstående stämmer helt eller till 
stor del. 

Högre andelar killar i båda åldrar, jämfört med tjejer, 
trivs med stämningen på skolan och fler killar 
tycker  också att de fått information om vad elever 
kan påverka. Fler tjejer i båda åldrar, jämfört med kil-
lar, tycker att lärarna behandlar tjejer och killar lika.

Ett genomsnitt för samtliga elever visar att 
32 procent anser att det förekommer rasism,
43 procent anser att det förekommer våld och
15 procent anser att det förekommer sexuella        
trakasserier på skolan.
År 2012 hade svarsalternativen en annan skala till 
vilken grad man ansåg att ett visst påstående stämde 
varför en redovisning i siffror inte skulle bli  korrekt.
De andelar som tycker att rasism, våld och sexuella 
trakasserier förekommer på skolan har till synes ökat. 

Jämfört med övriga medverkande kommuner anser 
23 procentenheter fler i åk 8 och 
11 procentenheter fler år 2 i Ronneby att det 
förekommer rasism i skolan. Fler i båda årskurser i 
Ronneby, jämfört med övriga medverkande kom-
muner, anser också att våld förekommer på skolan. 
Sexuella trakasserier är vanligare i åk 8 Ronneby men 
lägre i år 2.

Figur 8. Så här tycker jag om olika saker på min skola. (%)
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Vad jag lär mig

Schema

Läxorna

Arbetssätt

10 7020 30 50 906040 80

Önskan att påverka i skolan (vill)
Tjejer i båda åldrar är mer angelägna än jämnåriga 
killar att vara med och bestämma inom samtliga 
områden utom "Skolans regler" där marginellt fler 
killar än tjejer i åk 8 skulle vilja påverka.

År 2 är, jämfört med åk 8, mer angelägna att påverka 
inom alla uppräknade områden.

Jämfört med 2012 vill, med ett par undantag, lägre 
andelar i båda åldrar vara med och påverka.
Undantagen i år 2 är schema där andelen är lika stor 
som tidigare och skolans regler där något fler vill vara 
med och bestämma.

Jämfört med övriga medverkande kommuner  vill 49 
procentenheter fler i åk 8 i Ronneby vara med och 
påverka arbetssätt.

I år 2 är den största skillnaden mot övriga medver-
kande kommuner den elva procentenheter högre an-
del i Ronneby som vill påverka skolans regler.

I övrigt är önskan om att vara med och påverka inom 
skolans olika områden jämförbar med genomsnittet 
för övriga medverkande kommuner.

Möjlighet att påverka i skolan (får)
Vad jag lär mig, arbetssätt, läxor och schema är 
områden inom skolan där nästan en dubbelt så stor 
andel i år 2 jämfört med åk 8 upplever att de får vara 
med och bestämma.

En tio procentenheter lägre andel i åk 8, jämfört med 
2012, anser att de får vara med och påverka hur de 
arbetar, i övrigt svarar åk 8 i stort som 2012.

I år 2 anser man i större utsträckning än 2012 att det 
är möjligt att påverka läxor och skolans regler.

Elever i åk 8 Ronneby har svarat närmast identiskt 
som genomsnittet för övriga medverkande 
kommuner, det skiljer som mest med några 
procentenheter per fråga till vilka andelar man anser 
sig få vara med och påverka inom uppräknade 
områden.

I år 2 får man, jämfört med övriga medverkande 
kommuner, i högre grad vara med och påverka inom 
samtliga områden. 
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Viljan att vara delaktig i de beslut som påverkar skolan kan i allmänhet sägas vara minst dubbelt så stor, på 
ett antal delfrågor flera gånger större, jämfört med hur eleverna själva bedömer sina möjligheter att delta i 
påverkansprocessen. Detta gäller för elever i såväl åk 8 som år 2. 

Tjej  Åk 8
Kille Åk 8
Tjej  År 2
Kille År 2

Figur 9. Hur mycket vill du vara med och bestämma? (%) Figur 10. Hur mycket får du vara med och bestämma? (%)
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Fler killar anser att mobbning förekommer
Figuren visar de som som anser att påståendet om att 
mobbning förekommer på skolan"Stämmer helt eller 
till stor del".

Av samtliga elever vet var fjärde inte om det 
förekommer mobbning på skolan medan var tredje 
tycker att det stämmer "till viss del". 

Som framgår av figuren tycker killar i båda åldrar i 
högre utsträckning än tjejer att mobbning 
förekommer.

Någon jämförelse mot 2012 ges inte eftersom 
graderingen till vilken grad man anser att påståendet 
stämmer inte är jämförbar.

Jämfört med övriga medverkande kommuner anser 
16 procentenheter fler i åk 8 och en något högre andel 
i år 2 i Ronneby att mobbning förekommer. 

Mobbning och utfrysning vanligast i skolmiljö
Att utsättas för mobbing eller utfrysning under en 
längre tidsperiod är i båda åldrar något vanligare 
bland tjejer än bland killar.

I åk 8 har 34 procent tjejer och 28 procent killar blivit 
mobbade enstaka gånger under det senaste halvåret, 
motsvarande för år 2 är 24 procent tjejer och 
13 procent killar.

I genomsnitt för samtliga har sju av tio inte blivit 
mobbade alls under det senaste halvåret.

De vanligaste platser där mobbning förekommer är i 
skolan, på internet, på träningen och i någon annans 
hem.

Frågan om mobbning hade en annan formulering 2012.

Ungefär lika många i båda åldrar i Ronneby som i 
övriga medverkande kommuner har blivit mobbade 
under en längre period.

I åk 8 Ronneby har något fler och i år 2 en lika stor 
andel som i övriga medverkande kommuner mobbats 
under en längre tidsperiod. 

Den andel i åk 8 Ronneby som blivit mobbade enstaka 
gånger är sju procentenheter högre än i övriga 
medverkande kommuner. Ingen skillnad mot övriga 
medverkande kommuner för år 2 i Ronneby.

Det fanns även möjlighet att besvara frågan med ett 
"Nej", dvs att man inte någon gång under det senaste 
halvåret blivit mobbad, trakasserad eller utfryst vare 
sig en längre period eller enstaka gånger.

Jämfört med övriga medverkande kommuner har en 
tio procentenheter lägre andel i åk 8 Ronneby och en 
marginellt lägre andel i år 2 inte utsatts för mobbning 
vare sig en kortare eller längre period.

Figur 11. Mobbning förekommer i min skola. (%) Figur 12. Mobbad, trakasserad eller utfryst? (%)
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Tjejer vill påverka i högre grad än killar
I genomsnitt för båda kön vill ungefär hälften i båda 
åldrar vara med och påverka frågor som rör 
kommunen.

Intresset för att vara med och påverka har sedan den 
senaste undersökningen för fem år sedan ökat något 
i båda åldrar.

Jämfört med övriga medverkande kommuner vill fler 
i åk 8 och en lika stor andel i år 2  Ronneby vara med 
och påverka frågor som rör kommunen.

Figur 14. Varför vill du inte vara med och påverka                          
 inom kommunen? (%)

Figur 13. Jag vill vara med och påverka i frågor som rör 
                Ronneby kommun. (%)

Inflytande och politik
Tjejer är jämfört med killar mer intresserade av att vara med och påverka inom kommunen. De 
som inte vill vara med anger ointresse som den främsta anledningen till det medan drygt var 
tredje inte vet vem de ska vända sig till. Det vanligaste intresse man i båda åldrar visat för politik 
och att utöva inflytande är att man gillat/delat ett politiskt inlägg eller chattat om politik. 

Fyra av tio har förtroende för politiker medan sju av tio har förtroende för vuxna i allmänhet. 
Fler unga i år 2 jämfört med i åk 8 tror att de har goda möjligheter komma till tals med de som 
bestämmer i kommunen.

12

En lägre andel i åk 8 och en högre andel i år 2, 
jämfört med 2012 är inte tillräckligt intresserade.

Tio procentenheter fler i båda åldrar, jämfört med 
2012, svarar att de inte har tid.

Sedan 2012 har de som inte tror att det spelar någon 
roll om de försöker påverka minskat i båda åldrar.

Jämfört med övriga medverkande kommuner anger 
en något högre andel i åk 8 och en något lägre andel 
i år 2 Ronneby att anledningen till att de inte vill vara 
med och påverka är att de kan för lite.

Jämfört med övriga medverkande kommuner är lägre 
andelar i båda åldrar inte tillräckligt intresserade.

Lika stora andelar i åk 8 som i övriga medverkande 
kommuner har inte tid eller tror inte att det spelar 
någon roll.

En lägre andel i år 2 Ronneby jämfört med övriga 
medverkande kommuner har inte tid eller tror inte 
att det skulle spela någon roll än om de skulle 
försöka vara med och påverka i kommunen.

Orsaker till att inte vilja påverka
Frågan ställdes till de som uppgett att de inte ville 
vara med och påverka. 

Den enskilt främsta orsaken till att inte vilja påverka 
är ointresse.

I genomsnitt för samtliga svarar 
var fjärde att de kan för lite,
hälften är inte tillräckligt intresserade och
var fjärde har inte tid eller tror inte att det spelar 
någon roll.

Jämfört med 2012 är det fler i åk 8 och en lägre andel 
i år 2 som inte vill vara med och påverka på grund av 
att de kan för lite.
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Vem ska man prata med då man vill påverka?
Lite mer än var tredje av samtliga vet inte vem de ska 
vända sig till om de skulle vilja påverka något inom 
kommunen.

I åk 8 skulle fler killar jämfört med tjejer vända sig till 
någon de känner, till ett politiskt parti/
ungdomsförbund eller använda sig av sociala medier/
internet.
Fler tjejer i åk 8, jämfört med killar, skulle prata med 
en tjänsteman/politiker eller vet inte var de skulle 
vända sig.

Skillnader mellan könen i år 2 är de fler tjejer som 
skulle kontakta någon de känner eller som inte vet var 
de skulle vända sig.
I år 2 skulle fler killar kontakta ett politiskt parti/
ungdomsförbund eller vända sig till en tjänsteman/
politiker.

Jämfört med 2012 skulle något fler i åk 8 och en 
dubbelt så stor andel i år 2 vända sig till ett politiskt 
parti eller  ett ungdomsförbund. 
Dubbelt så stora andelar i båda åldrar jämfört med 
2012 skulle försöka påverka genom internet/sociala 
medier. Något fler i åk 8 och något färre i år 2 skulle, 
jämfört med tidigare, ta kontakt med en politiker eller 
tjänsteman.

Åk 8 i Ronneby har svarat som övriga medverkande 
kommuner. I år 2 Ronneby skulle fler kontakta ett 
politiskt parti eller använda sig av sociala medier/in-
ternet. En lägre andel i år 2,  jämfört med övriga med-
verkande kommuner, svarar att det inte vet hur de 
skulle göra för att påverka i kommunen. 

Figur 15. Till vem eller vart vänder du dig om du 
                vill påverka i din kommun? (%)

Figur 16. Har du gjort något av följande under det senaste  
 året eller kan du tänka dig att göra det? (%)

Så här utöver jag mitt inflytande i samhället
Den stora skillnaden mellan könen i åk 8 är de fler 
killar som har eller eller kan tänka sig att 
demonstrera. I övrigt är det inga större skillnad 
mellan hur tjejer och killar besvarat frågan.

På samtliga svarsalternativ är andelen tjejer i år 2, 
jämfört med killar, något högre.

Jämfört med 2012 är man inom samtliga områden i 
både åk 8 och år 2 mindre intresserade av att 
engagera sig. Skillnaden mellan åren är ganska stora.

Nästan exakt lika stora andelar i åk 8 Ronneby som i 
övriga medverkande kommuner har eller kan tänka sig 
att genomföra uppräknade aktioner.

Även år 2 i Ronneby har i stort svarat som 
genomsnittet för övriga medverkande kommuner.
De skillnader mot övriga medverkande kommuner  
som ändå finns i år 2 Ronneby är att fler i Ronneby 
har eller kan tänka sig att kontakta en politiker och 
en lägre andel har eller kan tänka sig att delta i en 
demonstration.
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Intresse för samhälle och politik
Politik
Jämfört med tjejer är fler killar i både åk 8 och år 2 
intresserade av politik.

Sedan 2012 har intresset ökat med elva 
procentenheter i åk 8 och med med sju 
procentenheter i år 2.

Jämfört med övriga medverkande kommuner är 
intresset för politik något högre i båda årskurser i 
Ronneby. 

Samhällsfrågor
En något högre andel tjejer i åk 8 och 
14 procentenheter fler tjejer i år 2, jämfört med killar, 
är intresserade av samhällsfrågor.

Jämfört med 2012 är något högre andelar i båda åldrar 
intresserade av samhällsfrågor.

Jämfört med övriga medverkande kommuner är 
intresset för samhällsfrågor lika stort i åk 8 och lite 
högre i år 2.

Händelser i andra länder
Tjejer i båda åldrar är jämfört med killar betydligt mer 
intresserade av samhällsfrågor.

Sedan 2012 har intresset för händelser i andra länder 
ökat i åk 8 och är oförändrat i år 2.

Ingen skillnad mot övriga medverkande kommuner.

Förtroendet för vuxna
I genomsnitt för samtliga har sju av tio ganska eller 
mycket stort förtroende för vuxna i allmänhet. 

Något fler i år 2, jämfört med åk 8, har ganska eller 
mycket stort förtroende för vuxna i allmänhet.

Något fler killar i åk 8 och tio procentenheter fler 
killar än tjejer i år 2 har ganska eller mycket stort 
förtroende för vuxna.

Jämfört med övriga medverkande kommuner är för-
troendet för vuxna lite lägre i åk 8 och ungefär lika 
stort i år 2.

Figur 17. Jag är ganska eller mycket intresserad 
 av följande. (%)

Figur 18. Mitt förtroende för politiker. (%)
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 Figur 19. Mitt förtroende för vuxna i allmänhet. (%)
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Förtroendet för politiker varierar mellan könen
Var tredje av samtliga har ganska eller mycket stort 
förtroende för politiker. Av det följer att två 
tredjedelar av samtliga har ganska eller mycket litet 
förtroende för politiker.

Frågan ställdes inte 2012.

Jämfört med övriga medverkande kommuner är för-
troendet för politiker tio procentenheter lägre i åk 8 
Ronneby och marginellt lägre i år 2 Ronneby.
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Upplevda möjligheter att påverka
Var femte elev i åk 8 och var fjärde i år 2 upplever 
att de har stora möjligheter att framföra sina 
åsikter till de som bestämmer i kommunen.

Jämfört med 2012 upplever en högre andel i åk 8 
och marginellt fler i år 2 att de har ganska eller 
mycket stora möjligheter att framföra sina åsikter. 

En något lägre andel i åk 8 och en något högre 
andel i år 2, jämfört med övriga medverkande 
kommuner, tycker att de har ganska eller mycket 
stora möjligheter att framföra sina åsikter till de 
som bestämmer i kommunen.

Jämfört med övriga medverkande kommuner 
tycker en högre andel i åk 8 och en marginellt lägre 
andel i år 2 att de har mycket små eller inga 
möjligheter alls att framföra sina åsikter.

Figur 20. Mina möjligheter att framföra åsikter till 
                de som bestämmer i kommunen. (%)
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Fler killar jämfört med tjejer mår bra
Sju av tio bedömer sin hälsa som bra eller ganska bra. 
I båda åldrar mår en betydligt större andel killar 
jämfört med tjejer bra. I åk 8 är skillnaden 
17 procentenheter och i år 2 skiljer det med 
31 procentenheter mellan tjejer och killar.

Fler tjejer, jämfört med killar, mår varken bra eller 
dåligt.

Jämfört med år 2 är det fler i åk 8 som mår ganska 
eller mycket dåligt.

Lika stora andelar tjejer och killar i åk 8 och betydligt 
fler tjejer i år 2 mår dåligt.

Jämfört med 2012 svarar en lägre andel i åk 8 att de 
mår bra eller ganska bra. Oförändrat i år 2.
Den andel som jämfört med 2012 som varken mår bra 
eller dåligt är något högre i åk 8 och marginellt lägre 
i år 2.
Jämfört med 2012 har den andel som mår ganska eller 
mycket dåligt ökat något i åk 8 och ligger på samma 
nivå som tidigare i år 2.

En lägre andel i åk 8 och en högre andel i år 2, jämfört 
med övriga medverkande kommuner, bedömer sin 
hälsa som bra eller mycket bra.
I åk 8 Ronneby är de som varken mår bra eller dåligt 
något fler jämfört med övriga medverkande 
kommuner. År 2 ligger på samma nivå som övriga 
medverkande kommuner.

Något fler i åk 8 och något färre i år 2, jämfört med 
övriga medverkande kommuner, mår ganska eller 
mycket dåligt.

Tjejer upplever fler besvär
På samtliga punkter har tjejer i båda åldrar, jämfört 
med killar, haft besvär i större utsträckning minst en 
gång i veckan under det senaste halvåret. Undantaget 
är den något högre andelen killar i åk 8 som sovit 
dåligt på natten. 

Ett annat tydligt mönster är de högre andelar tjejer i 
år 2 som jämfört med tjejer i åk 8 haft uppräknande 
besvär. Ungefär tio procentenheter fler tjejer i år 2 har 
haft vart och ett av de besvär som nämns.

Svaren från killar i åk 8, jämfört med år 2, skiljer som 
mest med några procentenheter då det gäller till 
vilken andel man haft aktuellt besvär.

Jämfört med 2012 har lägre andelar i åk 8 haft 
huvudvärk eller sovit dåligt, medan fler har känt sig 
stressade.

Jämfört med 2012 har lägre andelar i år 2 haft besvär 
av huvudvärk, svårigheter att somna eller dålig 
nattsömn. 

Åk 8 och år 2 i Ronneby svarar på ett liknande sätt 
som övriga medverkande kommuner. En större 
skillnad mot övriga medverkande kommuner är den 
lägre andel i Ronneby som haft dålig nattsömn. 

Figur 21. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer  
 du din hälsa, hur du mår eller känner dig?

Figur 22. Jag har haft följande besvär minst en gång 
                 i veckan under det senaste halvåret. (%)

Hälsa och trygghet
Genomgående för hälsa och trygghet är att tjejer är lite mindre trygga och i allmänhet mår 
sämre än killar. Jämfört med 2012 är det nu en något lägre andel i åk 8 som mår bra. Killar i åk 8 
och tjejer i år 2 tränar oftare än motsatt kön i samma ålder. I åk 8 tränar man inte lika ofta som 
genomsnittet för övriga medverkande kommuner medan man i år 2 tränar flitigare än i övriga 
medverkande kommuner. 
Då det gäller konsumtion av starköl, vin och sprit är det nu större andelar i båda åldrar som 
jämfört med för fem år sedan aldrig dricker. Något fler jämfört med övriga medverkande 
kommuner får dricka för sina föräldrar.
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Många tränar flera gånger i veckan
Flitigast att träna så att man blir andfådd eller svettas 
är man i åk 8.

Jämfört med motsatt kön i samma ålder är killar i 
åk 8 och tjejer i år 2 de som tränar oftast.

Jämfört med 2012 har den andel i åk 8 som tränar 
varje dag/flera ggr i veckan sjunkit medan den ökat 
i år 2.

Jämfört med 2012 tränar en lika stor andel i åk 8 och 
en något lägre andel i år 2 en gång i veckan.

Jämfört med 2012 är det nu tolv procentenheter fler i 
åk 8 som tränar ett par gånger i månaden eller aldrig. 
Oförändrat i år 2.

Jämfört med övriga medverkande kommuner tränar 
man i åk 8 i något lägre utsträckning medan man i år 
2 tränar något flitigare än i övriga medverkande 
kommuner.

Figur 25 Hur ofta tränar du så att du blir andfådd eller   
 svettas? (%)
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Figur 24. Jag hoppar av följande måltider flera gånger i  
  veckan eller i stort sett varje dag. (%)
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Slarv med frukost, lunch och middag
Den största skillnaden mellan könen är den större 
andel tjejer i åk 8 som hoppar över frukosten flera 
gånger i veckan eller i stort sett varje dag.

Marginellt fler killar än tjejer i åk 8 hoppar över lunch 
och middag/kvällsmat. 

I år 2 är det lika vanligt bland både tjejer och killar att 
man inte äter frukost eller lunch, fler killar jämfört 
med tjejer i år 2 äter inte middag/kvällsmat.

Jämfört med 2012 hoppar något fler i åk 8 och något 
färre i år 2 över frukosten flera gånger i veckan eller 
varje dag.

Jämfört med 2012 hoppar en lika stor andel som 
tidigare i åk 8 över lunchen, motsvarande för år 2 är 
en något lägre andel.
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Figur 23. Upplever du att du under det senaste halvåret 
blivit orättvist behandlad så att du mått riktigt dåligt? (%)
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Fler tjejer upplever orättvis behandling
Dubbelt så många tjejer i åk 8 och fyra gånger fler 
tjejer i år 2, jämfört med killar, upplever att de flera 
gånger under det senaste halvåret mått dåligt över 
orättvis 
behandling.

Även då det gäller de som mött orättvis behandling 
någon gång under det senaste halvåret är andelen 
tjejer högre i åk 8 och avsevärt högre i år 2.

Fler killar i båda åldrar svarar nej på frågan om de 
blivit orättvist behandlade så att de mått riktigt 
dåligt.

Jämfört med 2012 har något fler i åk 8 och en lika 
stor andel i år 2 blivit orättvist behandlade flera 
gånger.
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Starköl, vin eller sprit
Dricker starkare alkohol varje dag/flera gånger per 
vecka.
Åk 8: Noll % tjejer och 9 % killar.
År 2: Noll % tjejer och noll % killar.
Jämfört med övriga medverkande kommuner: 
2 % lägre i åk 8 och 3 % lägre år 2.

De som sällan eller aldrig röker har sedan 2012 ökat 
med 6 % i åk 8, i år 2 är ökningen 18 %.

Även snusandet har minskat marginellt sedan 2012.

Sedan 2012 har de i åk 8 som sällan eller aldrig 
dricker folköl ökat med 3 %, i år 2 är ökningen 17 %.

Jämfört med 2012 svarar 15 % fler i åk 8 och 
20 % fler i år 2 att de sällan eller aldrig dricker 
starköl, vin eller sprit. 

Nyttjande av alkohol och tobak
Jag dricker sällan/aldrig starköl, cider, vin eller sprit.
Åk 8: 86 % tjejer och 76 % killar.
Åk 2: 48 % tjejer och 49 % killar.
 
Rökning
De som röker varje dag eller flera gånger i veckan.
Åk 8: 3 % tjejer och 8 % killar.
År 2: 5 % tjejer och 6 % killar. 
Jämfört med övriga medverkande kommuner: 
3 % fler i åk 8, 6 % färre i år 2.

Snus
De som snusar varje dag eller flera gånger i veckan.
Åk 8: Noll % tjejer och 8 % killar.
År 2: 1 % tjejer och 15 % killar.
Jämfört med övriga medverkande kommuner: 
2 % fler i åk 8, 3 % färre i år 2.

Folköl
De som dricker folköl varje dag/flera gånger i veckan.
Åk 8: Noll % tjejer och 7 % killar.
År 2: 1 % tjejer och noll % killar.
Jämfört med övriga medverkande kommuner: 
2 % fler i åk 8, år 2 lika som övriga medverkande 
kommuner.

Föräldrars syn på ungdomars alkoholvanor
I åk 8 får fler killar, jämfört med tjejer, dricka alkohol 
för sina föräldrar, var femte vet inte och sju av tio får 
inte dricka alkohol.

I år 2 får drygt fyra av tio dricka alkohol för sina 
föräldrar. Var tredje vet inte och var fjärde har inte 
sina föräldrars tillåtelse.

Jämfört med 2012 får två procentenheter fler i åk 8 
och en tio procentenheter lägre andel i år 2 dricka för 
sina föräldrar. 

Jämfört med 2012 vet en något lägre andel i åk 8 och 
en tio procent högre andel i år 2 inte om de får dricka 
för sina föräldrar.

Jämfört med övriga medverkande kommuner får fler i 
båda åldrar i Ronneby dricka alkohol för sina föräldrar. 

En cirka dubbelt så stor andel i åk 8 och något fler i år 
2 Ronneby, jämfört med övriga medverkande 
kommuner, vet inte om de får dricka för sina föräldrar. 

 Figur 26. Jag gör sällan eller aldrig följande...  (%)

Figur 27. Får du dricka alkohol för dina föräldrar? (%)
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(Observera bruten axel)
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Utsatthet för kriminellt beteende i vardagen
Hotade
En dubbelt så stor andel killar, jämfört med tjejer, har 
hotats.

Bestulen
Fler killar än tjejer har blivit bestulna.

Misshandlad
Fler killar än tjejer har utsatts för misshandel.

Sexuellt våld/utnyttjad
Mer än dubbelt så många tjejer jämfört med killar är 
utsatta.

Sedan 2012 har andelen hotade tredubblats i åk 8 och 
fördubblats i år 2.

Högre andelar i båda åldrar har sedan 2012 blivit 
bestulna och sexuellt våld/utnyttjande har ökat 
markant i båda åldrar. 

Trygga - men inte alltid och överallt
I allmänhet kan sägas att killar i båda åldrar, jämfört 
med tjejer, känner sig tryggare på de flesta platser. 

Undantagen i åk 8 är tjejer som är tryggare i hemmet, 
på väg till skolan och i skolan.

De största skillnaderna mellan könen i åk 8 är att fler 
killar känner sig trygga på stan, buss, tåg, likn. och på 
nätet.

Motsvarande största skillnader i år 2 är att killar är 
tryggare på buss/tåg, på nätet och på träningen.

Upplevd trygghet kopplat till bostadsområde
Den upplevda tryggheten är 100 % i åk 8 för de som 
bor i Ekenäs/Saxemara, Bräkne-Hoby och Hallabro/
Belganet/Backaryd/Eringsboda. I övriga områden 
upplever en något lägre andel i åk 8 sig trygga. 

Den upplevda tryggheten är 100 % i år 2 för de som 
bor i Hjorthöjden/ Espedalen/Lugnet, Ekenäs/
Saxemara, Listerby/Johannishus och Hallabro/
Belganet/Backaryd/Eringsboda. I övriga områden 
upplever en något lägre andel i år 2 sig trygga. 

Jämfört med undersökningen från 2012 har den 
upplevda tryggheten minskat på de flesta platser. Den 
största minskningen är på buss/tåg/liknande och på 
stan/i centrum.

Jämfört med övriga medverkande kommuner är man i 
båda åldrar mer otrygga på samtliga platser i Ronneby. 
Undantaget är år 2 i Ronneby där man är tryggare på 
träningen eller den organiserade fritidsaktiviteten.

Figur 28. Något av detta har hänt mig under det 
 senaste halvåret. (%)

Figur 29. Jag känner mig alltid eller oftast trygg 
                 på följande ställen. (%)
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 Figur 30. Hur ser du på framtiden? (%)

Figur 31. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter 
 grundskolan? Åk 8. (%)

Figur 32. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter 
 gymnasiet? År 2. (%)

Framtidstro
Ungefär nio av tio i båda åldrar ser ljust på den egna 
framtiden.

Jämförelsen mot 2012 är inte exakt pga annorlunda 
utformade svarsalterantiv.
Högre andelar i båda åldrar jämfört med 2012 ser 
positivt på sin framtid, störst är ökningen i år 2.

En något lägre andel i åk 8 Ronneby, jämfört med 
övriga medverkande kommuner, och en något högre 
andel i år 2 i Ronneby ser ganska eller mycket positivt 
på sin framtid.

Framtidsplaner efter grundskolan
Nedanstående procenttal visar genomsnittet för tjejer 
och killar.
Gymnasium i Ronneby
Fler än 2012 och en lika stor andel som i övriga 
medverkande kommuner vill läsa vidare på ett 
gymnasium i Ronneby. 
Gymnasium i annan kommun
En lägre andel än 2012 och en marginellt lägre andel 
än i övriga medverkande kommuner vill läsa vidare på 
ett gymnasium i en annan kommun.
Börja jobba
En lägre andel än 2012 och en lika stor andel som i 
övriga medverkande kommuner vill börja jobba direkt 
efter grundskolan.
Vet inte
Lika stora andelar som 2012 och som övriga medver-
kande kommuner vet inte vad de helst skulle vilja göra 
efter grundskolan.

Framtidsplaner efter gymnasiet
Högskola i Sverige
En något lägre andel än 2012 och en lika stor andel 
som övriga i medverkande kommuner skulle helst börja 
läsa vid en högskola.
Jobb Ronneby eller nära
19 procentenheter fler killar väljer det här alternativet. 
En lägre andel än 2012 och marginellt fler än i övriga 
medverkande kommuner.
Jobb Sverige eller utomlands
Fler tjejer vill jobba utomlands medan fler killar skulle 
vilja jobba i Sverige. Fler jämfört med övriga 
medverkande kommuner vill jobba i Sverige eller 
utomlands.
Resa
Fler än i övriga medverkande kommuner skulle vilja 
resa efter gymnasiet.
Vet inte
En lika stor andel som i övriga medverkande 
kommuner vet inte vad de vill göra.

Framtid och arbete
Nästan alla ser ljust på den egna framtiden. I åk 8 tänker de allra flesta läsa vidare på ett gym-
nasium medan var fjärde som går i gymnasiet tänker studera vidare på en högskola. Var femte i 
år 2 planerar att direkt efter skolan börja jobba i Ronneby eller dess närhet. Att jobba utomlands 
ses som ett alternativ av nästan lika många tjejer som killar. 
En högre andel tjejer i år 2 skulle helst vilja resa direkt efter gymnasiet. Mer än hälften av alla 
tror att de kommer flytta från Ronneby medan de främsta skälen för att stanna kvar vore familj 
och flick- eller pojkvän. Fler jämfört med för fem år sedan hade ett sommarjobb.
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Figur 34. Hade du sommarjobb i somras? (%)

Figur 35. Det bästa med att bo i Ronneby. (%)Figur 33. Kommer du att flytta från Ronneby? (%)

En del tänker stanna kvar, andra kanske flyttar
I åk 8 tror lika många tjejer som killar och i år 2 fler 
tjejer att de kommer flytta från Ronneby.

Fler killar, jämfört med tjejer, anger att möjlighet till 
arbete skulle kunna vara en faktor som fick dem att 
stanna.

För åk 8 fanns även svarsalternativet "Har inte tänkt 
på det", vilket ungefär var tredje tjej och kille valde.

Jämfört med 2012 tror nu en lika stor andel i åk 8 och 
en högre andel i år 2 att de kommer flytta. 

Jämfört med övriga medverkande kommuner tror 
betydligt fler i åk 8 och något fler i år 2 Ronneby att 
de kommer lämna kommunen.

Olika skäl för att vilja bo i Ronneby
Fler tjejer, jämfört med killar båda åldrar, tycker att 
det bästa med att bo i Ronneby är familj och släkt. På 
andra plats kommer flick/pojkvän och kompisar.

En dubbelt så stor andel tjejer, jämfört med killar i 
år 2, tycker att det bästa med att bo i Ronneby är 
miljön för barnen.

Frågeställningen var annorlunda 2012.
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Sommarjobb
Som framgår av figuren är det stora skillnader mellan
årskurserna till vilken utsträckning man hade ett jobb 
den senaste sommaren.

I åk 8 hade något fler killar och i år 2 lika stora andelar 
av vardera kön ett sommarjobb.

Något fler killar i åk 8 hade, jämfört med tjejer, sökt 
ett sommarjobb utan att lyckas. I år 2 ingen skillnad 
mellan tjejer och killar.

I åk 8 sökte något fler tjejer, jämfört med killar, inte 
något arbete alls i somras. Ingen skillnad mellan tjejer 
och killar i åk 2.

Fler i båda åldrar hade, jämfört med 2012, ett jobb i 
somras.

En lika stor andel i åk 8 och något fler i år 2 hade, 
jämfört med 2012, inte sökt ett sommarjobb. 

Jämfört med övriga medverkande kommuner hade 
fler i åk 8 och en lika stor andel i år 2 Ronneby arbete 
i somras.

Lägre andelar i båda åldrar hade, jämfört med övriga 
medverkande kommuner, inte  sökt ett jobb den 
senaste sommaren.
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