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 Förord  

 

 
Fler än 1 600 elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i Gävle har under hösten 

2010 svarat på enkäten LUPP- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ett stort tack 

till alla er som engagerat er i LUPP och främst ni tjejer och killar som besvarat en 

mångfald av frågor. 

 

Förändring handlar om att ta aktiva beslut kring vad som kan fungera bättre och 

agera aktivt för att uppnå förändringen. Alla människor har behov av att bli sedda, 

lyssnade till och bidra med åsikter i frågor som rör dem. Fler perspektiv bidrar också 

till bättre beslut. Unga människor utgör inte bara framtiden utan framför allt är man 

expert på att vara ung här och nu. Det är genom att mötas vi skapar engagemang, 

kreativitet och utveckling. 

 

En förutsättning för att kunna följa upp och utveckla en lokal ungdomspolitik är att 

skaffa sig kunskap om hur ungdomar i den egna kommunen har det och vad de tycker 

är viktigt. I Gävleborg togs ett regionalt initiativ att i samverkan genomföra LUPP i 

länets kommuner. Barn och ungas uppväxtvillkor och delaktighet är två prioriterade 

områden i Gävle kommuns folkhälsoprogram. Vi har aktivt deltagit i ett partnerskap 

för barnkonventionen, samverkat med Framtidsboxen och har sedan två år tillbaka 

ett engagerat ungdomsråd. 

 

Med hjälp av en lokal LUPP undersökning får vi nu ett lärorikt underlag som ger stöd 

och inspiration för nämnder och förvaltningar i sin planering. Rapporten om vad 

Gävles unga tycker och tänker kring att leva och bo i Gävle är en viktig byggsten som 

möjliggör att ta nya steg framåt för att utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik. 

Den utgör också en viktig kunskapskälla för att nu revidera vår Barn- och 

Ungdomsplan och tillsammans med våra unga ta fram ett levande ungdomspolitiskt 

program. 

 

Ta chansen och inspireras av en spännande rapport om ungas perspektiv. Det är 

tillsammans vi växer och skapar utveckling. 

 

 

 

 

 

Roger Persson 

Kommunalråd 
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Sammanfattning 

 

Lupp är en enkätundersökning som genomförts i grundskolans årskurs 8 och 

gymnasieskolans årskurs 2 i Gävle. Enkäten berör ämnesområdena fritid, skola, 

politik/inflytande/deltagande, trygghet, hälsa, arbete samt framtid.  Totalt har 73 procent 

av samtliga elever i årskurs 8, och 81 procent av samtliga elever i årskurs 2 besvarat enkäten.    

De vanligaste fritidsaktiviteterna är att surfa på internet och att umgås med kompisar. 

Flickor upplever i större utsträckning än pojkar att de inte har tillräckligt med fritid, 

samtidigt som pojkar upplever i större utsträckning än flickor att de har så mycket fritid att 

de inte vet vad de ska göra med sin tid. Pojkar anser i större uträckning än flickor att det 

finns väldigt mycket att göra på fritiden. Flickor anser i större utsträckning än pojkar att det 

finns ganska lite att göra.  

Ungefär 70 procent av högstadieeleverna och nästan 90 procent av gymnasieeleverna 

upplever att det är en bra stämning i skolan. Eleverna är mest nöjda med skolmiljön och 

skolbiblioteket. Minst nöjd är eleverna med skolmaten, som också upplevs som svår att 

påverka.  

Nästan tre av fyra elever på högstadiet och nästan två av tre på gymnasiet uppger att de inte 

är särskilt eller inte alls intresserade av politik. Den viktigaste politiska frågan för 

gymnasieeleverna är att skapa arbeten för unga. På högstadiet är det lika lön för lika arbete 

som är den viktigaste frågan för flickorna, medan arbete mot kriminalitet är viktigast för 

pojkarna.  

Ungefär hälften av alla elever upplever att de har små eller inga möjligheter att föra fram det 

de tycker till dem som bestämmer. Ungefär hälften av alla elever uppger att de inte vill vara 

med och påverka i frågor som rör den kommunen där de bor – de flesta på grund av att de 

saknar intresse. Drygt 40 procent av högstadieeleverna och ungefär 60 procent av 

gymnasieeleverna vet inte vart de ska vända sig om de vill påverka något i sin kommun. 

Stress, sömnproblem, magont och huvudvärk är exempel på hälsorelaterade problem som är 

särskilt påtagliga hos flickor i förhållande till pojkar. 30 procent av flickorna och 20 procent 

av pojkarna har testat att röka cigaretter vid en ålder av 13 år eller yngre (ungefär 10 procent 

har testat det vid en ålder av 11 år eller yngre). Något färre än var tionde pojke på högstadiet 

och var tjugonde flicka uppger att de vid något tillfälle testat hasch eller marijuana. På 

gymnasiet uppger drygt 16 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna att de vid något 

tillfälle testat hasch eller marijuana. 

Nästan 60 procent av flickorna på gymnasiet, och drygt 50 procent av pojkarna, uppger att de 

planerar att studera vid högskola eller universitet. Över hälften av eleverna på gymnasiet och 

40 procent av eleverna på högstadiet tror att de kommer att flytta ifrån kommunen – de 

flesta på grund av jobb, studier eller för att man bara vill prova på något nytt. Närheten till 

släkt och familj, partner och kompisar, samt jobb är exempel på sådant som kan få de 

ungdomar som tror att de kommer flytta från kommunen att vilja flytta tillbaka. 
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Bakgrund 

I oktober 2009 beslutade kommunstyrelsen i Gävle om finansiering för genomförandet av 

enkätundersökningen Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Under senare halvan 

av höstterminen 2010 genomfördes Lupp i Gävles skolor. Två enkätundersökningar riktades 

till alla elever i grundskolans åk 8, respektive gymnasieskolans åk 2. En tredje 

enkätundersökning gick ut till ett urval ur gruppen unga vuxna (19-25 år) i hela länet och 

genomfördes av Region Gävleborg1. 

Lupp bidrar till en kunskapsbaserad utveckling av ungdomspolitiken och ger en övergripande 

bild av ungdomars tillvaro i Gävle kommun. Verktyget ger en översiktlig bild och bidrar till 

en medvetenhet kring de ämnesområden som enkätundersökningen innefattar. Framtida 

luppundersökningar i Gävle kommun innebär även en möjlighet att urskilja tendenser över 

tid genom jämförelser med föregående undersökningar. Luppenkäterna innehåller frågor om 

ämnena fritid, skola, politik, trygghet, hälsa, arbete och framtid. 

I det folkhälsoprogram som antogs av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 2010 används 

delar av luppenkäternas resultat som indikatorer för uppföljning av målområde 1 (Inflytande 

och delaktighet), samt målområde 3 (Barn och ungdomars uppväxtvillkor). 

Det övergripande fokuset för arbetet med luppenkäten har tagits fram gemensamt av 

ungdomar och beslutsfattare i kommunen vid ett processtillfälle i maj 2011 i Gävle2. Vid detta 

tillfälle identifierades en gemensam vision, baserat på den för Gävle kommun specifika 

historiska bakgrunden, och en framtida strategisk inriktning för vad som bör känneteckna 

kontakten mellan ungdomar och kommunen3:  

”Alla som vill ska kunna, på lika villkor, inom alla politikområden kunna påverka. Alla som 

vill påverka vet var och hur.” 

Denna bakgrund har bidragit till att sätta resultatet från luppenkäten i en för Gävle kommun 

specifik kontext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Den regionala lupprapporten finns att ladda ned på Region Gävleborgs webbsida: www.regiongavleborg.se 

2
 För deltagarförteckning vid processtillfället, se Bilaga 2. 

3
 Resultatet av detta arbete presenterades vid en regional åtgärdskonferens 18/5 2011. 
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Metod 
Lupp genomfördes som en totalundersökning i grundskolans årskurs 8 samt i 

gymnasieskolans årskurs 24, under senare halvan av höstterminen 2010. Enkäten, som i 

Gävle kommun genomfördes som en onlineenkät, besvarades individuellt av respondenterna 

på lektionstid i datasalar eller motsvarande. Samtliga skolor i kommunen med elever i de 

berörda årskurserna tillfrågades om deltagande och alla utom en gymnasieskola valde att 

delta.  

Eftersom detta är den första gången denna undersökning genomförts i Gävle kommun finns 

inte möjligheten att urskilja tendenser över tid. De jämförelser som görs i rapporten är i 

huvudsak interna mellan respondenterna utifrån de två dikotomierna kön samt skolår. Det 

finns vissa skillnader gällande frågor och svarsalternativ mellan enkäten för högstadiet och 

den för gymnasiet, varför jämförelser dem emellan inte alltid möjligt.  

Vissa värden i materialet kontrolleras även mot Östersunds och Halmstads kommuner, som 

2009 genomförde luppenkäterna för åk 8 och gymnasieskolans åk 2. Östersund-, Halmstad- 

och Gävle kommun ingår alla i det nätverk av 27 kommuner i Sverige som har 50 000 - 

200 000 invånare, och där minst 70 procent bor i tätorter. Östersunds kommun hade 2009 

en svarsfrekvens på 63 procent för högstadiet, respektive 32 procent för gymnasiet. 

Halmstads kommun hade en svarsfrekvens på 89 procent för högstadiet, respektive 71 

procent för gymnasiet. En större vikt kan därför fästas vid säkerheten och 

generaliserbarheten för Halmstads enkäter än för Östersunds, särskilt för gymnasieeleverna.  

Dessa jämförelser kan användas som indikatorer för Gävle kommuns värden i förhållande till 

dessa kommuner, men bör inte användas för att dra allt för stora och generella slutsatser. 

Jämförelserna med Östersunds och Halmstads kommuner har gjorts genom 

ungdomsstyrelsens webbaserade programvara W-lupp5. Jämförelser med riksgenomsnittet 

görs inte då fördelningen av antal kommuner är skev i förhållande till det verkliga 

riksgenomsnittet, till exempel i förhållande till genomsnittlig folkmängd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Omnämns i rapporten i huvudsak som högstadie- respektive gymnasieelever. 

5
 För mer information, se www.ungdomsstyrelsen.se 
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SVARSFREKVENSER 

 

I grundskolans årskurs 8 besvarades enkäten av 747 elever från samtliga högstadieskolor i 

kommunen. Enligt uppgift från Barn & Ungdom Gävle fanns det vid undersökningstillfället 

1 020 elever i årskurs 8, vilket innebär att svarsfrekvensen uppgår till 73,2 procent, vilket 

motsvarar den genomsnittliga svarsfrekvensen i länets övriga kommuner. Sex stycken av de 

svarande eleverna har inte uppgett sitt kön, och då redovisningen av frågorna i stor 

utsträckning kommer att vara könsuppdelad så kommer dessa sex enkäter inte att finnas 

med. Av de som svarat är 54 procent flickor och 46 procent pojkar. Drygt 28 procent av de 

svarande är elever i friskolor.   

I årskurs 2 på gymnasiet är det 868 elever som besvarat enkäten. 163 elever (18,8 procent) 

fördelade på 21 kommuner har sin hemort i en annan kommun än Gävle. Flera elever har 

flyttat till Gävle gå sin utbildning men de flesta kommer från grannkommunerna och pendlar 

till och från skolan varje dag. Enligt uppgift från Utbildning & Arbete Gävle fanns det vid 

undersökningstillfället 1 070 elever i årskurs 2 på gymnasiet. Svarsfrekvensen uppgår 

därigenom till 81,1 procent, vilket är ett relativt sett mycket bra resultat. Av de som svarat är 

53,5 procent flickor och 46,5 pojkar. 21 procent av de som svarat är elever i olika friskolor.    

Luppenkäten i Gävle kommun 2010 är en totalundersökning där alla individer i grundskolans 

åk 8 samt alla i gymnasiets åk 2 tillfrågats. Det externa bortfallet framgår i genomgången av 

svarsfrekvenserna för de två enkäterna i de föregående styckena. Överlag är det interna 

bortfallet6 i undersökningen lågt och varierar kring en eller några procent. Undantag är i 

huvudsak vid frågor är frågans mening indirekt besvarats vid föregående frågor. Noterbart är 

att det interna bortfallet genomgående i materialet är något större för pojkar på högstadiet. 

Samtliga frågor redovisas under Bilaga 1 i tabellform.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Internt bortfall innebär i denna undersökning att ett visst antal elever inte kan mätas på alla variabler, det vill säga att de 

inte besvarat någon eller några frågor. Detta redovisas för respektive fråga i bilaga 1. 
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MEDVERKANDE SKOLOR 

I nedanstående tabell redovisas antalet svar fördelat på flickor och pojkar för de skolor som 

medverkat i de två enkätundersökningarna. Observera att ingen redovisning av skolvisa 

resultat görs i denna rapport. 

   

Skola  Flickor Pojkar Andel 

flickor 

Andel 

pojkar 

     
Högstadiet         
Bergby Centralskola 22 19 53,7 46,3 
Friskolan Lyftet 4 4 50,0 50,0 
Engelska skolan 69 55 55,6 44,4 
Källmursskolan 21 24 46,7 53,3 
Lillhagsskolan 16 19 45,7 54,3 
Milboskolan 22 21 51,2 48,8 
Prolympia 30 41 42,3 57,7 
Sofiedalsskolan 73 43 62,9 37,1 
Solängsskolan 42 38 52,5 47,5 
Stenebergsskolan 25 17 59,5 40,5 
Stigslundsskolan 9 7 56,3 43,8 
Stora Sätraskolan 32 26 55,2 44,8 
Sörbyskolan 23 26 46,9 53,1 
Trädgårdsskolan 7 0 100,0 0 
Annan skola 1 3 25,0 75,0 
Summa 396 343 53,6 46,4 

          
Gymnasiet         
Borgarskolan 100 75 57,1 42,9 
Polhemsskolan 148 168 46,8 53,2 
Vasaskolan 109 83 56,8 43,2 
John Bauergymnasiet 40 61 39,6 60,4 
Realgymnasiet 23 4 85,2 14,8 
Thoren Business 
School 

44 11 80,0 20,0 

Summa 464 402 53,6 46,4 

    

20 olika gymnasieprogram finns representerade bland svaren. En sammanställning av dessa 

redovisas i Bilaga 1.  
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ELEVER MED UTLÄNDSK BAKGRUND 

Med utländsk bakgrund avses dels elever som är födda utanför Sverige, men även elever som 

är födda i Sverige men där någon av eller båda föräldrarna är födda utomlands. 

72 elever i grundskolans årskurs 8 har angett att de är född utomlands. 113 elever som är 

födda i Sverige har angett att någon av eller båda föräldrarna är födda utomlands. Det är 

alltså 185 elever på högstadiet (24,9 procent) som har en utländsk bakgrund. 

49 elever i gymnasieskolans årskurs 2 har angett att de är född utomlands. 102 elever som är 

födda i Sverige har svarat att någon av eller båda föräldrarna är födda utomlands. Det alltså 

151 elever i gymnasiet (17,4 procent) som har en utländsk bakgrund. 

92,5 procent av högstadieeleverna och 97,1 procent av gymnasieeleverna är svenska 

medborgare. 
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Fritid 

 

 

Frekvent förekomna exempel på fritidsmöjligheter som bör skapas eller utvecklas i Gävle, utifrån frågor med 

öppna svarsalternativ. 

 

SAMMANFATTNING 

Det är betydligt större andel av flickorna än pojkarna på gymnasiet som uppger 

att de har så lite fritid att de inte vet hur de ska hinna med det de vill. Samtidigt 

är det något fler pojkar än flickor på gymnasiet som uppger att de har så mycket 

fritid att de inte vet vad dem ska göra med sin tid. Det är också betydligt större 

andel pojkar än flickor som anser att det finns väldigt mycket att göra på 

fritiden, medan det är något större andel flickor än pojkar som svarat att det 

finns ganska lite att göra.  

De vanligaste fritidsaktiviteterna är att surfa på internet och att umgås med 

kompisar. Både elever på högstadiet och på gymnasiet anser att det saknas en 

central mötesplats för unga i Gävle som är öppen på kvällstid.  
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FRITIDSUTBUD  

Under den del av enkäten som berör fritid får eleverna, utöver de fasta svarsalternativ som 

redovisas senare i kapitlet även möjlighet att själva lämna exempel på fritidsmöjligheter och 

ställen att träffa sina kompisar som de upplever saknas.  

Den tydligaste tendensen bland respondenterna i gymnasieskolans årskurs två som 

framkommer i materialet är behovet mötesplatser i centrum för unga under 18 år, särskilt 

alkoholfria alternativ på kvällstid. Förslag som uppkommer är bland annat att utveckla 

Mötesplatsen och Sjömanskyrkan, och skapa ungdomsfik eller allaktivitets-/ungdomshus.  

Behovet av fritidsgårdar i allmänhet, och centralt belägna fritidsgårdar i synnerhet nämns 

frekvent som något som saknas och efterfrågas. Flera respondenter lyfter också behovet av 

klubbar, diskon och övriga ställen för unga att vara på under kvällstid:  

 

”Borde finnas någonstans att vara på nätter och kvällar. Att gå ute på torget eller sitta på 

McDonalds är inte ett bra alternativ.” 

”Ungdomar ska inte behöva tillbringa sina kvällar utanför Nordea eller hänga någon 

annanstans på stan.” 

 

Övriga fritidsaktiviteter som efterfrågas av flera respondenter i materialet är laserhall, 

friidrottshall, ungdoms- och tjejgym med lägre inträdeskostnad, motorcrossbana och 

paintballarena. Det förekommer i materialet även flera önskemål på att Cityfesten åter ska 

arrangeras. Flera vill också se en upprustning av Strömvallen eller en nybyggd arena och 

även fler övningsplaner. Flera respondenter påpekar att de har problem att utöva 

fritidsaktiviteter på grund av kollektivtrafikens avgifter och tidtabeller, samt på grund av 

skolans schemaläggning.  

Den tydligaste tendensen gällande fritidsaktiviteter bland respondenterna i grundskolans 

årskurs åtta är behovet av ställen för ungdomar att vara och träffas på. Det efterfrågas av flera 

en större, mer centralt belägen fritidsgård för högstadieelever som är öppen på kvällstid. 

Svårigheter med tillgången till befintliga gårdar berörs även: 

 

”Det finns en fritidsklubb i Valbo vid skolan. Men ingen i Hagaström eller Lexe. Och 

fritidsklubben i Valbo öppnar kl. 18.00 på vardagarna och då slutar mitt busskort att 

funka.” 

 

Ungdomscaféer är ytterligare ett exempel på ställen för ungdomar att ses på som flera 

respondenter nämner. Vidare vill flera se att utbudet av butiker och shopping utökas. Övriga 

fritidsaktiviteter som nämns är bättre badhus för ungdomar, laserhall, paintball, 

fotbollsplaner och ishallar.  
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Diagrammet nedan visar på vissa skillnader mellan gymnasiet och högstadiet gällande den 

uppskattade tillgången på fritid. Skillnaderna är speciellt påtagliga när det gäller flickor, där 

40 procent av flickorna på gymnasiet och 25,6 procent av flickorna på högstadiet uppger att 

de ofta känner att de har så lite fritid att de inte vet hur de ska hinna med allt de vill. 

Pojkarna uppger i något större utsträckning än flickor att de har så mycket fritid att de inte 

vet vad dem ska göra. Generellt upplever elever på gymnasiet att de har mindre fritid än 

elever på högstadiet.  

 

 

 

 

Gällande den relativt höga andelen flickor vid gymnasiet som anser sig ha så lite fritid att de 

inte vet hur de ska hinna med allt (40 procent), så är denna andel ungefär lika stor i 

Östersund och Halmstads kommuner. I Östersunds kommun uppger 43 procent av flickorna 

på gymnasiet att de har så lite fritid att de inte hinner med allt. I Halmstads kommun är 

motsvarande andel 40 procent.   
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Av diagrammet ovan framgår att gymnasieeleverna i något större utsträckning än 

högstadieeleverna tycker att det finns mindre att göra på fritiden. Det framkommer även att 

betydligt fler pojkar än flickor i båda åldersgrupperna anser att det finns väldigt mycket att 

göra på fritiden.  

Vidare är det även något fler flickor än pojkar som svarat att det finns ganska lite att göra på 

fritiden, även om skillnaderna mellan könen inte är lika påtaglig som bland dem som anser 

att det finns väldigt mycket att göra. Dessa skillnader mellan könen är något större bland 

högstadieeleverna. 

Både iakttagelsen att en relativt stor andel anser att det finns ganska mycket att göra, och att 

det är stora skillnader mellan könen gällande andelarna som anser att det finns väldigt 

mycket att göra, återfinns även vid jämförelse med Östersunds och Halmstads kommuner. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Det finns väldigt 
mycket att göra 

Det finns ganska 
mycket att göra 

Det finns ganska 
lite att göra 

Det finns väldigt 
lite/ingenting att 

göra 

Hur mycket, av det du är intresserad av, finns det att göra 
på fritiden? 

   Högstadiet Flicka 

   Högstadiet Pojke 

   Gymnasiet Flicka 

   Gymnasiet Pojke 



13 
 

FRITIDSAKTIVITETER 

I frågeformuläret fanns 28 olika fritidsaktiviteter redovisade och de svarande hade att ta 
ställning till hur ofta man deltog i de olika aktiviteterna. Här redovisas de tio vanligaste 
fritidsaktiviteterna som man deltar i varje dag eller varje vecka.   

 

Högstadiet 

  Flickor   Pojkar   

1 Surfar/chattar på Internet  91,4% Umgås med kompisar 88,6% 
2 Umgås med kompisar   88,5% Surfar/chattar på Internet 86,6% 
3 Hjälper till hemma 69,3% Spelar datorspel/TV-spel 85,7% 
4 Skriva 66,9% Hjälper till hemma 65,6% 
5 Läsa 62,3% Idrottar/motionerar i klubb 65,3% 
6 Idrottar/motionerar- inte i klubb 53,8% Idrottar/motionerar- inte i klubb 58,3% 
7 Går runt på stan med kompisar 53,0% Skriva 49,0% 
8 Idrottar/motionerar i klubb 52,0% Går runt på stan med kompisar 40,6% 
9 Sjunger/spelar/skapar musik 46,0% Läsa  40,5% 
10 Spelar datorspel/TV-spel 35,9% Är ute i naturen 34,7% 

   

 

Gymnasiet 

 Flickor  Pojkar  
 

1 Surfa/chatta på Internet 94,6% Surfa/chatta på Internet 94,5% 
2 Umgås med kompisar 90,3% Umgås med kompisar 92,0% 
3 Hjälpa till hemma 77,6% Spela dataspel/TV-spel 74,9% 
4 Gå runt på stan med kompisar 67,7% Hjälpa till hemma 65,3% 
5 Idrotta/motionera - inte i klubb 60,0% Idrotta/motionera – inte i klubb 56,1% 
6 Skriva 57,4% Gå runt på stan med kompisar 51,6% 
7 Läsa 47,4% Idrotta/motionera i klubb 46,7% 
8 Idrotta/motionera i klubb 47,3% Skriva 41,2% 
9 Vara ute i naturen 34,8% Läsa 33,2% 
10 Sjunga/spela/skapa musik 28,0% Sjunga/spela/skapa musik 29,3% 
 

Det finns inte några större skillnader mellan högstadiet och gymnasiet när det gäller de 
vanligaste fritidsaktiviteterna som man ägnar sig åt. Flickor på både högstadiet och 
gymnasiet uppger i större utsträckning än pojkarna att de hjälper till hemma. Flickor uppger 
även i större utsträckning än pojkar att de läser och skriver. Pojkar uppger i större 
utsträckning att de spelar dataspel/TV-spel. Generellt uppger över hälften av respondenterna 
att de idrottar. Idrottsutövande i klubb är vanligast bland pojkar på högstadiet, medan 
idrottsutövande som inte sker i klubb är vanligare bland övriga grupper.  

 

 

 



14 
 

När du träffar dina kompisar på fritiden, vart brukar ni då oftast vara? 
 

Flickor högstadiet Pojkar högstadiet Flickor gymnasiet Pojkar gymnasiet 

Hemma Hemma Hemma Hemma 
Utomhus Utomhus Café Idrottshall 
Café Idrottsanläggning Idrottsanläggning Café 
Idrottsanläggning Fritidsgård Utomhus Restaurang, pub etc. 
 

 

På frågan om vart man oftast är när man umgås med sina vänner kunde respondenterna välja 
upp till två svarsalternativ. Det vanligaste stället att umgås med sina vänner är hemma hos 
varandra - mer än två tredjedelar av samtliga respondenter uppgett att när de träffar sina 
kompisar på fritiden så sker detta hemma hos varandra.  

På högstadiet svarar mer än var tredje elev att man träffas och umgås utomhus med sina 
vänner, medan det är en betydligt mindre andel bland gymnasieeleverna som uppger att man 
brukar träffas utomhus. Det är betydligt fler flickor än pojkar, på både gymnasiet och 
högstadiet, som uppger att de träffar sina kompisar på caféer. Pojkar uppger i något större 
utsträckning än flickor att man träffar sina kompisar på idrottsanläggningar. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 För fullständiga tabeller, se Bilaga 1 
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MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR 

Generellt kan sägas att andelen aktiva medlemmar i föreningar vida överstiger andelen 
passiva medlemmar. Undantaget är religiösa föreningar där fördelningen är den motsatta. 
När det gäller andelen ungdomar med förtroendeuppdrag så varierar denna mellan 0,2 och 
5,8 procent. De högsta andelarna finns inom idrottsrörelsen, särskilt bland pojkar på 
högstadiet.  

Med bara något enstaka undantag minskar andelen medlemmar i föreningar med stigande 
ålder. I nedanstående diagram redovisas andelen respondenter med medlemskap i någon 
förening:  

 

  

 

 

De som angett att man var medlem i någon förening skulle också svara på i hur stor 

utsträckning man kan vara med och påverka föreningens verksamhet. 44 procent anser att 

man kan vara med och påverka i den utsträckning som man vill. 33 procent anger att man 

inte vill vara med och påverka och 18 procent anger att man påverka i mindre utsträckning än 

vad man vill.   

Det finns en stor samstämmighet mellan högstadie- och gymnasieelevernas svar. I högstadiet 

uppger 49,2 procent av de tillfrågade att de är eller har varit medlem i någon förening, medan 

motsvarande för gymnasiet är 63 procent. 
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Skola 

 

SAMMANFATTNING 

Ungefär 70 procent av högstadieeleverna och nästan 90 procent av 

gymnasieeleverna upplever att det är en bra stämning i skolan. Ungefär hälften 

av eleverna tycker att skolan ingriper vid mobbing. Var femte elev på högstadiet 

tycker att främlingsfientlighet är ett problem på skolan.  

Eleverna är överlag mest nöjda med skolmiljön och skolbiblioteket. Minst nöjd 

är man med skolmaten, som eleverna i stor utsträckning vill påverka, men i 

mycket liten utsträckning upplever att man får påverka.  

Skolk är vanligare på gymnasiet än på högstadiet. Ungefär 50 procent av 

eleverna på gymnasiet uppger att de inte brukar skolka. På högstadiet uppgår 

andelen som inte brukar skolka till ungefär 70 procent. 

 

 

STÄMNING I SKOLAN 

Nedan följer sammantagna iakttagelser angående stämningen i skolorna8.  

Drygt 71 procent av högstadieeleverna och 88 procent av gymnasieeleverna tycker att det är 
en bra stämning i skolan. Vid en jämförelse med Östersunds och Halmstads kommuner är 
det ungefär lika stor andel på gymnasiet som instämmer i påståendet, medan det i Gävle 
kommun är något större andel på högstadiet som instämmer i påståendet.9 

23 procent av högstadieeleverna och 9 procent av gymnasieeleverna instämmer i påståendet 
att mobbning är ett problem på skolan. Om en elev mobbar en annan elev tycker 50 procent 
av högstadieeleverna och 47 procent av gymnasieeleverna att skolan agerar. I Östersunds 
kommun är det mer än dubbelt så stor andel av högstadieeleverna, och i Halmstads kommun 
något större andel, som instämmer i påståendet att mobbing är ett problem på skolan.10 
Ungefär lika stora andelar i Östersund och Halmstad som i Gävle, anser att skolan agerar om 
någon blir mobbad. 

20 procent på högstadiet och 13 procent på gymnasiet tycker att främlingsfientlighet är ett 
problem på skolan. Vid en jämförelse med Östersunds kommun så är det betydligt större 
andel av eleverna på högstadiet i både Gävle och Halmstad som anser att främlingsfientlighet 
är ett problem på skolan.11 

 

 16 procent av högstadieeleverna och 5 procent av gymnasieeleverna upplever att 
sexuella trakasserier är ett problem på skolan. 
 

                                                           
8
 För fullständig redovisning, se bilaga 1. 

9
 Östersunds kommun, åk8: 64,8%. åk2: 87,3%. Halmstads kommun, åk8: 64 %. Åk2: 88,1% 

10
 Östersunds kommun. Åk8: 64,8%. Åk2: 8,4 %. Halmstads kommun, åk8: 32,8% , åk2: 9,7 % 

11
 Halmstad. Åk 8: 21,1%. Östersund åk 8: 13,3% 
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 59 procent på högstadiet och 79 procent på gymnasiet tycker att elever och lärare 
bemöter varandra med respekt. 
 
 

 Nästan 50 procent av samtliga elever instämmer i påståendet ”Om en lärare kränker 
en elev agerar skolan”. 
 
 

 14 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna på högstadiet tycker att pojkar får 
bättre möjligheter än flickor. För gymnasiet är motsvarande andel 7 procent av 
flickorna och 4 procent av pojkarna. 
 
 

 11 procent av flickorna och 35 procent av pojkarna på högstadiet tycker att flickor får 
bättre möjligheter än pojkar. För gymnasiet är motsvarande andel 5 procent av 
flickorna och 25 procent av pojkarna. 

 

 

 

Nedan följer en genomgång av hur eleverna uppfattar och värderar olika delar av 
skolverksamheten: 
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Av diagrammen ovan framgår att skolmiljön upplevs som bättre bland gymnasieeleverna än 

högstadieeleverna. Exempelvis är skillnaden för flickor nästan 30 procentenheter mellan 

högstadiet och gymnasiet när det gäller andelen som tycker skolmiljön är bra. 

Skolbiblioteken är eleverna lika nöjda med oavsett om man går på gymnasiet eller högstadiet. 

Gymnasieeleverna är mer nöjda med sitt schema än vad högstadieeleverna är. Möjligheterna 

att vid behov få extra hjälp och stöd är lika bra på gymnasiet som på högstadiet 

Mest missnöjda är respondenterna med skolmaten. På högstadiet är det sammantaget över 

60 procent som är missnöjda med skolmaten, vilket ligger i nivå med de båda 

referenskommunerna12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Östersund, åk8: 59,3%, Halmstad, åk 8: 60,7% 
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ELEVINFLYTANDE  

Av diagrammet nedan framgår att det är något större andel gymnasieelever än 

högstadieelever som uppger att de fått veta vad eleverna ska ha inflytande över på skolan.  

Ungefär 38 procent av högstadieeleverna och drygt 42 procent av gymnasieeleverna tycker 

påståendet att de fått veta vad elever ska ha inflytande över i skolan stämmer ganska eller 

mycket bra. Andelen som anser att det stämmer ganska eller mycket dåligt uppgår på 

högstadiet till 24 procent och på gymnasiet till 17 procent.  

 

 

 

Andelen elever som uppger att påståendet ovan stämmer ganska eller mycket bra är något 

lägre i Gävle kommun i jämförelse med Halmstads och Östersunds kommuner. I Halmstad 

tycker 46,1 procent av högstadieeleverna och 47,4 procent av gymnasieeleverna påståendet 

stämmer ganska eller mycket bra, medan motsvarande värden i Östersund är 40,6 procent 

för högstadiet samt 42,6 procent för gymnasiet. Gällande de som uppger att påståendet 

stämmer ganska eller mycket dåligt så uppgår de i Halmstad till 17 procent av 

högstadieeleverna och 20,1 procent av gymnasieeleverna, medan andelen i Östersund uppgår 

till 19,1 procent av högstadieeleverna och 22,4 procent av gymnasieeleverna. Detta innebär 

således att det är något större andel på gymnasiet i Gävle kommun som anser att de inte fått 

veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan, än i både Östersund och Halmstads 

kommuner.  
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I nedanstående två tabeller redovisas hur stor andel i procent av eleverna på högstadiet som 

angett att man vill vara med och bestämma jämfört med hur man upplever att man får vara 

med och bestämma om ett antal verksamheter inom skolan. De svarsalternativ som redovisas 

avser ”vill vara med och bestämma väldigt mycket eller ganska mycket” och ”får vara med och 

väldigt mycket eller ganska mycket”.  
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I nedanstående två tabeller redovisas hur stor andel i procent av eleverna på gymnasiet som 

angett att man vill vara med och bestämma jämfört med hur man upplever att man får vara 

med och bestämma om ett antal verksamheter inom skolan. De svarsalternativ som redovisas 

avser ”vill vara med och bestämma väldigt mycket eller ganska mycket” och ”får vara med och 

väldigt mycket eller ganska mycket”.  

 

 

 

 

 

Generellt är skillnaderna mellan hur mycket man vill vara med och påverka, respektive hur 

mycket man får vara med och påverka något större bland eleverna på högstadiet än bland 

eleverna på gymnasiet. Eleverna på gymnasiet vill i något större utsträckning än eleverna på 

högstadiet vara med och påverka, samtidigt som de upplever att de också i större 

utsträckning får påverka.  

Det finns bland högstadieeleverna en tendens till att pojkar anser sig få vara med och påverka 

i större utsträckning än flickor. Bland gymnasieeleverna finns en tendens till att flickor i 
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något större utsträckning än pojkar vill vara med att påverka, och att de även i något större 

utsträckning än pojkar upplever att de får vara med att påverka13.  

Både på högstadiet och på gymnasiet är det skolmaten som eleverna tycker att man har minst 

möjlighet att påverka. Grupparbete/projektarbete är den aktivitet som eleverna på både 

högstadiet och gymnasiet, upplever att man har störst möjlighet att påverka. Den största 

differensen mellan vad man vill och vad man får påverka förekommer gällande skolmaten 

och scheman. 

 

 

SKOLK 

 

 

 

Skolk är vanligare på gymnasiet än på högstadiet för båda könen. Ungefär hälften av 

gymnasieeleverna brukar inte skolka. Bland högstadieeleverna är det drygt 70 procent som 

uppger att de inte brukar skolka. Ungefär 6,5 procent uppger att de brukar skolka flera 

gånger i månaden eller oftare. Bland pojkar på gymnasiet är det något fler (9 procent) som 

uppger att de brukar skolka flera gånger i månaden eller flera gånger i veckan.  Gällande 

mindre frekvent skolkning (någon gång i månaden eller mer sällan) så är det mer vanligt 

bland gymnasieeleverna än bland högstadieeleverna14.   

 

 

 

 

                                                           
13

 Med undantag för schemat som något fler pojkar än flickor på gymnasiet upplever att de får vara med att påverka. 
14

 För trygghetsrelaterade frågor som berör skolan, se kapitlet Trygghet och Hälsa 
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Politik, samhälle och inflytande 

 

Exempel på frekvent förekomna på svar till frågan på vad man vill vara med och påverka i kommunen 

 

SAMMANFATTNING 

Tre av fyra elever på högstadiet och nästan två av tre på gymnasiet uppger att de 

inte är särskilt eller inte alls intresserade av politik. Intresset för 

samhällsfrågor och för vad som händer i andra länder är något större än 

intresset för politik.   

Att skriva på namninsamlingar är den politiska handling som flest elever kan 

tänka sig att göra, eller har gjort. Den politiska handling som flest inte kan 

tänka sig att göra är att skada andras egendom i protest.   

Den viktigaste politiska frågan för flickor på högstadiet är lika lön för lika 

arbete, och för pojkar arbete mot kriminalitet. På gymnasiet är den viktigaste 

frågan för både pojkar och flickor att skapa arbete för unga.  

Ungefär hälften av alla elever upplever att de har små eller inga möjligheter att 

föra fram det de tycker till dem som bestämmer. Ungefär hälften av alla elever 

uppger att de inte vill vara med och påverka i frågor som rör den kommunen 

där de bor – de flesta på grund av att de saknar intresse.  

Drygt 40 procent av högstadieeleverna och ungefär 60 procent av 

gymnasieeleverna vet inte vart de ska vända sig om de vill påverka något i sin 

kommun. Ungefär hälften av alla elever tycker att det är ganska eller mycket 

viktigt att ungdomar och politiker möts och diskuterar.    
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POLITIK- OCH SAMHÄLLSINTRESSE 

 

 

 

Tre av fyra elever på högstadiet är inte särskilt intresserade eller inte alls intresserade av 

politik. Motsvarande andel för gymnasieeleverna är cirka 60 procent. Det är fler pojkar än 

flickor som uppger att de är mycket intresserade av politik, samt inte alls intresserade av 

politik (det motsatta förhållandet gäller för dem som svarat att de är ganska eller inte särskilt 

intresserade av politik). När hänsyn tas till detta så blir det en mer jämn könsfördelning vid 

analys av dem som uppger att de är mycket eller ganska intresserade av politik, samt dem 

som uppger att de är inte särskilt eller inte alls intresserade av politik.  

En jämförelse med frågan om i vilken utsträckning man är intresserad av samhällsfrågor 

visar att intresset för samhällsfrågor är något högre än intresset för politik. Ungefär två 

tredjedelar av eleverna på högstadiet är inte särskilt eller inte alls intresserade av 

samhällsfrågor. På gymnasiet uppgår motsvarande andel till ungefär hälften. 
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Gällande intresset för vad som händer i andra länder så är det generellt en större andel som 

uppger att de är intresserade, än som uppger att de inte är intresserade. Ungefär hälften av 

samtliga respondenter uppger att de är ganska eller mycket intresserade av vad som händer i 

andra länder. Intresset på gymnasiet är något större bland flickor än bland pojkar. Vidare är 

det nästan dubbelt så stor andel pojkar än flickor som uppger att de inte är intresserade alls – 

en tendens som även kan urskiljas när det gäller intresse för samhällsfrågor. Ungefär var 

femte pojke och var tionde flicka uppger att de inte alls är intresserade av vad som händer i 

andra länder.  
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POLITISKA HANDLINGAR OCH SAKFRÅGOR 

Under denna rubrik redovisas ett antal handlingar kopplade till samhällsfrågor, där de 

svarande ska ange om man under det senaste året har utövat aktiviteten, inte utövat men kan 

tänka sig att göra det eller att man aldrig skulle göra det.  

I tabellen nedan redovisas den andel av de svarande, fördelat dels på kön och dels fördelat på 

högstadiet och på gymnasiet, som inte kan tänka sig att göra eller delta i de olika 

aktiviteterna: 

 

Aktivitet Högstadiet 

Flickor 

Högstadiet 

Pojkar 

Gymnasiet 

Flickor 

Gymnasiet 

Pojkar 

Skriva på en namninsamling 23,6 37,0 19,4 30,8 
Ta kontakt med någon politiker 50,8 60,3 41,3 51,9 
Skriva insändare 36,2 55,1 30,5 51,1 
Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt 51,0 50,4 46,2 50,9 
Delta i bojkotter/köpstrejker 67,1 59,5 62,2 60,8 
Delta i lagliga demonstrationer 57,8 55,1 45,2 56,8 
Vara medlem i ett politiskt parti 66,3 63,8 58,7 55,1 
Chatta/debattera politik på Internet 64,1 63,6 53,8 54,1 
Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 81,7 70,8 80,0 67,0 
Måla politiska slagord på allmän plats 87,4 75,2 87,1 77,7 
Ockupera byggnader 86,4 74,9 88,6 76,4 
Skada andras/allmän egendom i protest 85,4 74,6 90,3 76,2 

 

 

Generellt finns en tendens till att elever på högstadiet är mer ovilliga att delta i politiska 

aktiviteter, dock delvis med undantag för de aktiviteter som är olagliga 15. Det är en betydligt 

lägre andel av pojkarna som inte kan tänka sig att delta i olagliga demonstrationer och skada 

andras/allmän egendom i protest.  

Det är en betydligt högre andel av pojkarna än av flickorna som inte kan tänka sig att skriva 

insändare, både bland eleverna på högstadiet och på gymnasiet. Vidare är det en högre andel 

av högstadieeleverna som inte kan tänka sig att vara medlem i ett politiskt parti eller att 

chatta/debattera politik på Internet.  

 

     
 

 

                                                           
15

 Det finns dock en större ovilja att delta i olagliga demonstrationer bland högstadieelever, medan oviljan för de tre övriga 
olagliga aktiviteterna är större bland gymnasieelever än högstadieelever. Med de olagliga aktiviteterna avses: Delta i 
olagliga demonstrationer, Måla politiska slagord på allmän plats, Ockupera byggnader, samt Skada andras/allmän egendom 
i protest. 
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Respondenterna uppmanades att tänka sig in i situationen att de är politiker och bestämmer i 

den kommun där de bor. Därefter fick de välja ut 4 av 21 fasta svarsalternativ som de tycker 

är viktigast att satsa på.  

 

Högstadiet – de viktigaste frågorna att satsa på 

 

 

 

 

 

 

 

De tydligaste skillnaderna i hur flickor och pojkar på högstadiet svarat gäller frågorna om lika 

lön för lika arbete för män och kvinnor, respektive idrottsanläggningar. 44,5 procent av 

flickorna har identifierat lika lön för lika arbete som en av de fyra viktigaste frågorna att satsa 

på, medan motsvarande bland pojkar är 16,6 procent. Idrottsanläggningar anser 11,8 procent 

av flickorna är bland de fyra viktigaste frågorna att satsa på, medan motsvarande för pojkar 

är 44,5 procent.  

 

Gymnasiet – de viktigaste frågorna att satsa på 

 

 

 

 

 

 

 

Noterbart här är att över hälften av både flickorna och pojkarna på gymnasiet uppgett skapa 
arbeten för unga som en av de fyra viktigaste frågorna att satsa på. I högstadieenkäten är det 
en fjärdedel som anger skapa arbeten för unga bland de fyra viktigaste frågorna att satsa på.   

Vidare går även den skillnad mellan könen som finns i svaren från högstadieenkäten gällande 
frågan om lika lön för lika arbete att urskilja även bland gymnasieelevernas svar. Dock är 
skillnaden mellan könen en något mindre, så tillvida att färre flickor uppger att denna fråga 
är en av de fyra viktigaste att satsa på, medan det är ungefär lika många pojkar i 
gymnasieenkäten som i högstadieenkäten som anser denna fråga vara bland de fyra 
viktigaste.  

Flickor 

1. Lika lön för lika arbete 

2. Skola 

3. Sjukvård 

4. Skapa arbeten för unga 

5. Arbete mot kriminalitet 

 

Pojkar 

1. Arbete mot kriminalitet 

2. Idrottsanläggningar 

3. Skola  

4. Sjukvård 

5. Skapa arbeten för unga 

 

Flickor 

1. Skapa arbeten för unga 

2. Sjukvård 

3. Lika lön för lika arbete 

4. Skola 

5. Bostäder för unga 

 

Pojkar 

1. Skapa arbeten för unga 

2. Skola 

3. Sjukvård 

4. Bostäder för unga 

5. Arbete mot kriminalitet 
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INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

 

 

 

 

 

 

Utifrån diagrammet ovan framkommer två tydliga tendenser. För det första att en relativt 

stor andel av respondenterna generellt upplever att de har ganska små eller mycket små/inga 

möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer. För det andra att påfallande 

många inte vet hur stor möjlighet de har att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer.  

Det finns en viss tendens till att flickor i något högre utsträckning än pojkar, samt 

högstadieelever i något högre utsträckning än gymnasieelever svarar att de inte vet på frågan. 

Vidare är det något större andel pojkar än flickor som uppger att de har ganska eller mycket 

stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer.  

Av samtliga respondenter på gymnasiet uppger 56,7 procent i Gävle, 55,5 procent i Halmstad, 

samt 54,7 procent i Östersund att de ganska små eller mycket små/inga möjligheter att föra 

fram sina åsikter till dem som bestämmer. Motsvarande för respondenterna på högstadiet är 

49,2 i Gävle, 49,6 i Halmstad, samt 44,6 i Östersund.  

Av samtliga respondenter på gymnasiet uppger 33,5 procent i Gävle, 34,2 i Halmstad, samt 

33,9 procent i Östersund att de inte vet hur stora möjligheter de har att föra fram sina åsikter 

till dem som bestämmer i kommunen. Motsvarande för respondenterna på högstadiet är 40,3 

i Gävle, 39,1 i Halmstad, samt 49,6 i Östersund.  

Att så pass stor andel av respondenterna i Gävle upplever att de har små möjligheter att föra 

fram sina åsikter till dem som bestämmer, samt att så pass stor andel inte vet, är således 

något som även går att urskilja i de två referenskommunernas enkäter  
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Generellt vill flickor i något större utsträckning än pojkar vara med att påverka i frågor som 

rör kommunen. Vidare är också eleverna i högstadiet mer negativa till att vara med och 

påverka än eleverna på gymnasiet. Ungefär 43 procent av flickorna och 41 procent av 

pojkarna på högstadiet vill vara med och påverka i frågor som rör den kommun där de bor. 

Motsvarande för gymnasiet är 48,2 

procent av flickorna och 46,7 

procent av pojkarna.  

                 

Vid en jämförelse med Halmstad 

och Östersunds kommuner framgår 

att intresset för att vara med och 

påverka frågor som rör kommunen 

är något större i Gävle kommun, 

både bland eleverna i grundskolans 

årskurs 8 och gymnasieskolans 

årskurs 216.  

 

 

 

 

Denna fråga har besvarats av dem som i föregående fråga angett att man inte vill vara med 

och påverka i frågor som rör den kommun där man bor (observera att det på denna fråga var 

möjligt att uppge fler än en orsak). 

Den vanligaste orsaken till att man inte vill vara med och påverka är avsaknad av intresse. 

Särskilt påtaglig är denna orsak bland flickor, där över hälften av dem som besvarat frågan 

anger detta som orsak. Vidare är det en större andel respondenter på gymnasiet än på 

högstadiet som anger alternativen brist på tid, samt att man tror att det inte spelar någon roll 

                                                           
16

 Gävle åk 8: 43 %, åk 2: 47,9%, Halmstad åk 8: 41,2%, åk 2: 43,1%, Östersund åk 8: 38,5%, åk 2: 45 %  
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som orsak. Det är något fler elever på högstadiet än gymnasiet som uppger att de vet för lite 

om hur de ska gå till väga.  

 

 

 

 

På frågan om till vem eller vart man vänder sig om man vill påverka något i kommunen är det 

vanligaste svaret att man inte vet (observera att det på denna fråga var möjligt att uppge fler 

än en orsak). 60 procent av eleverna på gymnasiet, och drygt 50 procent av eleverna på 

högstadiet, uppger att de inte vet vart de skulle vända sig.   

Vid jämförelse med Östersunds och Halmstads kommuner är det förhållandevis, inom 

ungefärligt jämnstora spann, andelen respondenter som uppger att de inte vet befinner sig.17 

Dock tenderar förhållandet mellan åldrarna vara det omvända då något större andel 

högstadieelever än gymnasieelever i de båda referenskommunerna uppger att de inte vet vart 

de ska vända sig.  

 

                                                           
17 Östersunds & Halmstads kommuner, högstadiet & gymnasiet: 49,9-57%  
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Drygt 48 procent av högstadieeleverna och 56 procent av gymnasieeleverna anser att det är 

ganska eller mycket viktigt att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar träffas 

och diskuteras. Flickor uppger i större utsträckning än pojkar att det är mycket eller ganska 

viktigt (med undantag för de elever på gymnasiet som anser att det är mycket viktigt). Det 

omvända gäller för de som anger att det inte är särskilt viktig eller inte viktigt alls, där 

betydligt fler pojkar än flickor anser detta (med undantag för pojkar på gymnasiet som tycker 

att det inte är särskilt viktigt). Störst variation mellan könen återfinns bland de 

högstadieelever som anser det vara ganska viktigt och bland de som anser att det inte är 

viktigt alls att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar träffas och diskuterar. 

På frågan om man själv skulle vilja träffa beslutsfattare i kommunen är det ungefär dubbelt 

så stor andel i samtliga undersökta grupper som uppger att de inte vill det, än dem som 

uppger att de vill det. Bland högstadieeleverna svarar 27 procent, och bland 

gymnasieeleverna 33 procent, att de skulle vilja träffa beslutsfattare i kommunen. Flickor 

svarar i något större utsträckning än pojkar ja på frågan. Elever på gymnasiet är generellt 

något mer positiva till detta än högstadieelever (denna skillnad är större bland pojkar, än 

bland flickor). 
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Trygghet & Hälsa 
 

SAMMANFATTNING 

 

Inom området hälsa finns det tydliga skillnader mellan pojkar och flickor. 

Flickor uppger i högre utsträckning än pojkar att de har sämre hälsa, 

hälsorelaterade problem och besvär. Stress, sömnproblem, magont, huvudvärk, 

utebliven frukost och/eller lunch tillhör exempel på hälsorelaterade problem 

som är särskilt påtagliga hos flickor i förhållande till pojkar. Ungefär 25 procent 

av eleverna på högstadiet, samt ungefär 40 procent av eleverna på gymnasiet 

uppger att de är stressade flera gånger i veckan eller varje dag.  

Något fler flickor än pojkar har under det senaste halvåret blivit utsatta för 

mobbing eller utfrysning, i synnerhet på högstadiet. Generellt uppger en större 

andel högstadieelever än gymnasieelever att de blivit utsatta för mobbing eller 

utfrysning det senaste halvåret.   

På högstadiet har var ungefär tionde elev testat att röka cigaretter när de var 11 

år eller yngre. Lägger man till den andel på högstadiet som uppger att de testat 

rökning mellan år 12-13 så ger det att 30 procent av flickorna och 20 procent av 

pojkarna har testat att röka cigaretter vid en ålder av 13 år eller yngre.  

Något färre än var tionde pojke på högstadiet och var tjugonde flicka uppger att 

de vid något tillfälle testat hasch eller marijuana. Nästa lika stor andel för 

respektive kön är det som uppger att de testat annan narkotika än hasch och 

marijuana. På gymnasiet uppger drygt 10 procent av flickorna och 16 procent av 

pojkarna att de vid något tillfälle testat hasch eller marijuana. Nästan var tionde 

pojke på gymnasiet och något färre flickor uppger att de testat annan narkotika 

än hasch och marijuana.  
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TRYGGHET OCH MOBBING 

 

 

Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret har något av följande hänt dig? 

 

Högstadiet 

             Flickor              Pojkar            Totalt 

Jag har inte vågat gå ut 9,0 7,0 8,0 
Någon har hotat mig 14,3 15,2 14,9 
Någon har stulit från mig 12,1 12,8 12,4 
Utsatt för misshandel 7,0 6,7 6,8 
Utsatt för sexuellt våld/utnyttjande 5,3 4,1 4,7 
Inget av detta har hänt mig 72,1 68,8 70,5 

  

 

Gymnasiet 

     Flickor             Pojkar                      Totalt 

Jag har inte vågat gå ut 8,6 3,7 6,3 
Någon har hotat mig 7,3 15,6 11,2 
Någon har stulit från mig 11,2 15,6 13,2 
Utsatt för misshandel 2,8 6,0 4,3 
Utsatt för sexuellt våld/utnyttjande 2,6 3,2 2,9 
Inget av detta har hänt mig 75,3 70,2 72,9 

 

 

Generellt så är det något större andel elever på högstadiet än gymnasiet uppger att något av 

alternativen ovan har hänt dem det senaste halvåret. En av tio respondenter uppger att de 

blivit utsatt för stöld (något större andel pojkar än flickor, särskilt på gymnasiet). Detsamma 

gäller för hotelser där ungefär 15 procent i samtliga undersökta grupper, med undantag för 

flickor på gymnasiet, uppger att de blivit utsatt för detta.  

Gällande misshandel och sexuellt utnyttjande så är det något större andel som uppger att de 

blivit utsatta för detta på högstadiet än på gymnasiet. Det är totalt sett en större andel elever 

på högstadiet än på gymnasiet som vid något tillfälle det senaste halvåret inte vågat gå ut. 

Dock är skillnaderna mellan könen större bland gymnasieeleverna, där en betydligt större 

andel flickor än pojkar uppger att de vid något tillfälle det senaste halvåret inte vågat gå ut. 
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Den plats där respondenterna i störst utsträckning känner sig trygga på är i hemmet, eller 

utomhus i anknytning till hemmet på dagtid18. De platser som av flest upplevs som otrygga är 

utomhus i ens bostadsområde på kvällstid, på buss, tåg eller liknande, samt på fritidsgård 

eller dylikt, som ungefär var tionde person upplever som otrygga platser. För respondenterna 

på gymnasiet tillkommer förutom dessa även diskotek eller annat nöjesställe som ungefär var 

tionde person uppger att de inte känner sig trygg på.  

                                                           
18

 Se Bilaga 1 
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Har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret? 

 

Av tabellerna till vänster framgår att fler 
högstadieelever än gymnasieelever uppger att de 
blivit mobbade eller utfryst det senaste halvåret. Det 
är något fler flickor än pojkar som svarat ja på 
frågan, och den skillnaden mellan könen är något 
större på högstadiet än på gymnasiet.  

På högstadiet uppger nästan 17 procent av flickorna 

och ungefär 11 procent av pojkarna, att de blivit 

mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. På 

gymnasiet uppger 7 procent av eleverna, något fler 

flickor än pojkar, att de blivit mobbade eller utfrysta 

det senaste halvåret.  

I en följdfråga får de elever som svarat att de blivit mobbade eller utfrysta svara på vart detta 

hände19. Bland både högstadie- och gymnasieelever är den vanligaste platsen i anslutning till 

skolan20 eller via sms, telefonsamtal eller E-post.  

 

Har du själv deltagit i mobbing eller utfrysning det senaste halvåret?  

Av tabellerna nedan framgår att det är nästan dubbelt så stor andel elever på högstadiet än på 

gymnasiet som uppger att de har deltagit i mobbing eller utfrysning det senaste halvåret. I 

högstadieenkäten är det fler flickor än pojkar som svarat ja på frågan, medan det motsatta 

gäller för gymnasieenkäten. 

 

 

Högstadiet   Gymnasiet

                                                           
19

 Respondenterna hade på denna fråga möjlighet att välja mer än ett alternativ, se bilaga 1 för fullständiga tabeller. 
20

 På rasterna i skolan, i klassrummet samt på väg till eller från skolan.  

Gymn Flickor Pojkar Totalt 

Nej 92,7 92,8 92,7 

Ja 7,3 6,7 7,0 

Ej 
svarat 

0,0 0,5 0,2 

Högst  Flickor Pojkar Summa 

Nej 82,4 86,9 84,5 

Ja 16,8 11,1 14,2 

Ej 
svarat 

0,8 2,0 1,3 

  Flickor Pojkar Summa 

Nej 82,4 84,0 83,3 

Ja 17,3 14,0 15,7 

Ej 
svarat 

0,3 2,0 1,1 

  Flickor Pojkar Totalt 

Nej 94,6 87,8 91,5 

Ja 5,4 11,2 8,1 

Ej 
svarat 

0,0 1,0 0,5 
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ORÄTTVIS BEHANDLING OCH KRÄNKNINGAR 

Som framgår av diagrammet nedan är det något fler flickor än pojkar som uppger att de blivit 

orättvist behandlade och kränkta det senaste halvåret. På högstadiet är det dock något fler 

pojkar än flickor som uppger att de blivit orättvist behandlade vid flera tillfällen.  

 

 

 

Av de respondenter på högstadiet som uppger att de blivit orättvist behandlade det senaste 

halvåret uppger mer än var tredje, något fler flickor än pojkar, att detta har skett i kontakt 

med andra elever. Nästan var tredje respondent på högstadiet, något fler pojkar än flickor, 

uppger att de känt sig orättvist behandlade i kontakt med skolans personal. Flickor på 

högstadiet uppger i större utsträckning än pojkar att de känt sig orättvist behandlade i 

kontakten med sjukvården eller någon i ens familj. Pojkar på högstadiet uppger i större 

utsträckning än flickor att de känt sig orättvist behandlade i kontakten med 

polisen/rättsväsendet och socialtjänst. 

De respondenter på gymnasiet som upplever sig blivit orättvist behandlade det senaste året 

uppger i lägre utsträckning än högstadieelever att det har skett i kontakt med andra elever.  

Lika stor andel flickor på gymnasiet som på högstadiet, samt något större andel pojkar på 

gymnasiet, uppger att de känt sig orättvist behandlade i kontakt med skolans personal. Det är 

ungefär lika stor andel högstadie- som gymnasieelever som uppger att de känt sig orättvist 

behandlade i kontakt med någon i ens familj, medan något större andel på gymnasiet som 

uppger att det skett i kontakt med övriga privatpersoner.  

I en följdfråga får respondenterna svara på av vilken orsak de blev orättvist behandlade, där 

de flesta antingen inte vet varför, eller blev det i kontakt med något övrigt alternativ än de 

fasta svarsalternativ som finns. Av de fasta svarsalternativen är den vanligaste orsaken till att 

bli orättvist behandlad utseende, ålder och bland pojkar på högstadiet även utländsk 

bakgrund/hudfärg21.  

                                                           
21

 För fullständiga tabeller, se bilaga 1 
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HÄLSOTILLSTÅND 

 

Gällande hur pass bra respondenterna upplever sitt allmänna hälsotillstånd så finns det 

skillnader mellan könen hos både gymnasie- och högstadieeleverna. Generellt upplever 

flickor i högre utsträckning än pojkar sin hälsa som ganska bra, någorlunda eller ganska 

dåligt, medan pojkar i högre utsträckning än flickor upplever den som mycket bra. 

Skillnaderna mellan könen går att urskilja i båda åldersgrupperna, men är särskilt påtaglig 

hos högstadieeleverna. Det 

är ungefär 80 procent av 

pojkarna och 70 procent av 

flickorna som bedömer sitt 

hälsotillstånd som bra eller 

mycket bra. På högstadiet 

är det dubbelt så många 

flickor som pojkar anser att 

det är ganska dåligt. Det är 

något fler flickor på 

högstadiet än på gymnasiet 

som anser sitt hälsotillstånd 

vara ganska dåligt eller 

mycket dåligt.  

Skillnaderna mellan könen är påtagliga även i hur ofta man uppfattar att man är sjuk, i 

förhållande till sina skolkamrater. Över hälften av pojkarna på gymnasiet och högstadiet 

uppger att de inte är sjuk lika ofta som andra - motsvarande andel för flickor är cirka 40 

procent. Det motsatta förhållandet mellan könen finns när det kommer till dem som uppger 

att de är sjuk lika ofta som alla andra, där det istället är en större andel flickor än pojkar som 

valt det alternativet. Fler än 

vad tionde flicka på 

gymnasiet uppger att de är 

sjuk oftare än alla andra. På 

högstadiet är det något fler 

flickor än pojkar som uppger 

att de är sjuk oftare än andra. 

 

 

 

Eleverna får besvara hur ofta 

de haft huvudvärk, ont i magen, svårt att somna, känt sig stressad och sovit dåligt på natten. 

Det finns stora skillnader mellan könen och även vissa skillnader mellan högstadie- och 

gymnasieelever i hur ofta man upplever dessa besvär, vilket framgår av diagrammen nedan.  
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Noterbart i detta material är att det är betydligt fler flickor än pojkar som uppger att de har 

besvär med huvudvärk. Var fjärde flicka på högstadiet, och mer än var fjärde flicka på 

gymnasiet uppger att de har huvudvärk flera gånger i veckan eller varje dag. Det motsatta 

gäller för pojkar där nästan dubbelt så många pojkar som flickor uppger att de har besvär 

med huvudvärk mer sällan eller aldrig.  

 

 

 

Generellt finns det även stora skillnader mellan könen gällande hur ofta man upplever att 

man har ont i magen. Flickor upplever att de har ont i magen någon gång i månaden eller 

oftare i större utsträckning än pojkar, medan pojkar i betydligt större utsträckning än flickor 

upplever att de har ont i magen mer sällan eller aldrig. Flickor på gymnasiet är den grupp 

som i störst utsträckning uppger att de har magont flera gånger i veckan eller varje dag, 

medan det är något större andel flickor på högstadiet än på gymnasiet som uppger att de har 
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ont i magen en gång i veckan. Sammantaget så upplever mer än var tredje flicka i materialet 

att de har ont i magen en gång i veckan eller oftare. 

 

 

 

Ungefär var tredje respondent uppger att de har svårt att sova en gång i veckan eller oftare. 

Vid analys av de två dikotomierna kön och skolår framgår att ca 40 procent av flickorna och 

av pojkarna på gymnasiet har svårt att somna en gång i veckan eller oftare, medan 

motsvarande för pojkar på högstadiet är ungefär 30 procent. Den senare gruppen uppger 

även i större utsträckning än övriga att de mer sällan eller aldrig har svårt att somna. 

 

 

 

Gällande upplevd stress så uppger flickor i mycket högre utsträckning än pojkar att de känt 

sig stressade flera gånger i veckan eller varje dag, samtidigt som pojkar i mycket högre 

utsträckning än flickor uppger att de mer sällan eller aldrig är stressade. Över hälften av 

flickorna på gymnasiet, och drygt 40 procent på högstadiet, uppger att de känt sig stressade 

flera gånger i veckan eller varje dag det senaste halvåret. Motsvarande värde för pojkar är ca 

20 procent på högstadiet, samt ca 30 procent på gymnasiet.  
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Generellt upplever gymnasieeleverna i större utsträckning än högstadieeleverna en högre 

stressnivå. Ungefär 25 procent av eleverna på högstadiet, samt ungefär 40 procent av 

eleverna på gymnasiet uppger att de är stressade flera gånger i veckan eller varje dag. 

 

 

 

Över hälften av alla respondenter bedömer att de är trötta under dagarna flera gånger i 

veckan eller varje dag. Flickor känner sig i större utsträckning än pojkar trötta, särskilt bland 

eleverna på högstadiet. Pojkar på högstadiet uppger i större utsträckning än övriga att de är 

mer sällan trötta. Pojkar på gymnasiet uppger i något större utsträckning än flickor på 

gymnasiet att de är mer sällan trötta.  

 

 

 

Elever på gymnasiet svarar i något större utsträckning än elever på högstadiet att de sovit 

dåligt flera gånger i veckan eller oftare. På högstadiet är det något fler flickor än pojkar som 

uppger att de sovit dåligt, medan motsvarande tendens inte går att urskilja för 

gymnasieeleverna. 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Varje dag Flera ggr 
i veckan 

En gång i 
veckan 

Ngn gång 
i 

månaden 

Mer 
sällan 
eller 

aldrig 

Ej svarat 

Känner sig trött under dagarna 

Flickor högst 

Pojkar högst 

Flickor gymn 

Pojkar gymn 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Varje dag Flera ggr i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Ngn gång 
i 

månaden 

Mer 
sällan 
eller 

aldrig 

Ej svarat 

Sovit dåligt på natten 

Flickor högst 

Pojkar högst 

Flickor gymn 

Pojkar gymn 



44 
 

KOST- OCH TRÄNINGSVANOR 

I enkäterna får eleverna svara på ett antal frågor om deras kostvanor – hur ofta de hoppar 

över frukost eller lunch, samt hur ofta de äter godis eller snabbmat. Tabellerna nedan 

redovisar svaren på frågan ”hur ofta händer följande?”: 

 

Flickor högstadiet 

  Varje 
dag  

Fler ggr i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Någon gång i 
månaden 

Mer sällan 
eller aldrig 

Ej svarat 

Att du hoppar över frukosten 14,3 17,3 11,1 14,8 42,0 0,5 

Att du hoppar över lunchen 6,0 17,6 15,8 22,1 37,9 0,5 

Att du äter snabbmat 4,5 7,3 20,4 54,3 13,3 0,3 

Att du äter godis eller snacks 8,8 27,4 45,5 12,3 4,8 1,3 

 

 

Pojkar högstadiet 

  Varje 
dag  

Flera ggr 
i veckan 

En gång i 
veckan 

Någon gång i 
månaden 

Mer sällan 
eller aldrig 

Ej svarat 

Att du hoppar över frukosten 12,2 12,8 10,8 12,0 49,9 2,3 

Att du hoppar över lunchen 5,0 12,2 11,4 16,3 50,4 4,7 

Att du äter snabbmat 5,2 7,6 24,8 44,9 14,0 3,5 

Att du äter godis eller snacks 7,3 31,5 37,9 11,4 8,2 3,8 

 

 

Flickor gymnasiet 

 Varje 
dag 

Flera ggr i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Någon gång i 
månaden 

Mer sällan 
eller aldrig  

Ej svarat 

Att du hoppar över frukosten 14,0 16,1 11,4 11,8 45,6 1,1 

Att du hoppar över lunchen 3,7 12,9 14,6 20,2 46,7 1,9 

Att du äter snabbmat 1,9 8,6 20,0 53,5 14,4 1,5 

Att du äter godis eller snacks 4,1 31,4 37,6 20,6 5,2 1,1 
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Pojkar gymnasiet 

 Varje 
dag 

Flera ggr i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Någon gång i 
månaden 

Mer sällan 
eller aldrig 

Ej svarat 

Att du hoppar över 
frukosten 

15,6 20,1 11,9 11,2 40,0 1,2 

Att du hoppar över 
lunchen 

3,5 8,4 11,7 15,6 58,8 2,0 

Att du äter snabbmat 4,2 13,2 38,5 35,7 7,2 1,2 

Att du äter godis eller 
snacks 

7,7 31,3 34,2 18,6 6,7 1,5 

 

 

Som framgår av tabellerna ovan uppger ungefär 30 procent av samtliga flickor, 25 procent av 

pojkarna på högstadiet, samt drygt 35 procent av pojkarna på gymnasiet, att de hoppar över 

frukosten flera gånger i veckan eller varje dag. Förhållandet mellan dessa grupper är ungefär 

detsamma om man även räknar in de som uppger att de hoppar över frukosten en gång i 

veckan.  

Totalt är det en något lägre andel elever som uppger att de hoppar över lunchen än de som 

uppger att de hoppar över frukosten. Det är något vanligare på högstadiet än gymnasiet att 

hoppa över lunchen.  

Pojkar på gymnasiet, som är den grupp som i högst utsträckning uppger att de hoppar över 

frukosten, är de som i lägst utsträckning uppger att de hoppar över lunchen.  23,6 procent av 

flickorna på högstadiet och 17,2 procent av pojkarna uppger att de hoppar över lunchen varje 

dag eller flera gånger i veckan. Motsvarande värden för gymnasiet är 16,6 procent för 

flickorna respektive 11,9 procent för pojkarna.  

Mer än var tionde elev på högstadiet uppger att de äter snabbmat flera gånger i veckan eller 

varje dag. Ungefär 32 procent av flickorna på högstadiet, och ungefär 37 procent av pojkarna, 

uppger att de äter snabbmat en gång i veckan eller oftare. Bland gymnasieeleverna finns det 

stora skillnader mellan könen. Ungefär 10 procent av flickorna på gymnasiet uppger att de 

äter snabbmat flera gånger i veckan eller varje dag, medan ytterligare 20 procent uppger att 

de äter snabbmat en gång i veckan. 17,4 procent av pojkarna på gymnasiet uppger att de äter 

snabbmat flera gånger i veckan eller varje dag, medan ytterligare 38,5 procent uppger att de 

äter snabbmat en gång i veckan, vilket innebär att över hälften av pojkarna på gymnasiet äter 

snabbmat en gång i veckan eller oftare. Det går inte i materialet att urskilja något tydligt 

samband där personer som ofta hoppar över lunchen i större utsträckning än övriga äter 

snabbmat.  

Drygt 36 procent av flickorna på högstadiet, samt nästan 39 procent av pojkarna, uppger att 

de äter godis eller snacks flera gånger i veckan eller varje dag (något större andel flickor än 

pojkar uppger dock att de äter godis eller snacks varje dag). Motsvarande värden för 

gymnasieeleverna är drygt 35 procent av flickorna samt 39 procent av pojkarna.  
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Av diagrammet ovan framgår att över hälften av eleverna på både gymnasiet och högstadiet 

tränar flera gånger i veckan eller varje dag. Pojkar tenderar att träna i högre utsträckning än 

flickor, medan det motsatta gäller för dem som tränar mer sällan eller aldrig där det är en 

något större andel flickor än pojkar. 

Elever på gymnasiet tenderar att vara något mindre aktiva när det gäller träning än elever på 

högstadiet. Ungefär var tionde flicka på gymnasiet och en något mindre andel pojkar på 

gymnasiet samt flickor på högstadiet, uppger att de tränar mer sällan eller aldrig. Ungefär var 

tjugonde pojke på högstadiet uppger att de tränar mer sällan eller aldrig. 
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TOBAK 

 

 

 

Nästan var tionde elev på högstadiet uppger att de röker cigaretter en gång i veckan eller 

oftare. Av dessa är det drygt hälften som röker varje dag. På gymnasiet är det ungefär var 

femte elev som uppger att de röker cigaretter en gång i veckan eller oftare, ungefär var tionde 

elev på gymnasiet uppger att de röker varje dag. Några större skillnader mellan könen går 

inte att urskilja gällande rökning av cigaretter. 
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Vid jämförelse mellan debutåldrarna för cigarettrökning hos de två åldersgrupperna framgår 

att det är större andel hos högstadieeleverna som debuterar 11 år eller tidigare (för flickorna 

även i åldersspannet 12-13 år) än andelen gymnasieelever. Vad som dock är viktigt att 

komma ihåg är att det är betydligt fler på gymnasiet som testat rökning, och att dem som 

gjort det även kan ha gjort det för första gången i en ålder som högstadieeleverna ännu inte 

uppnått.  

Detta innebär att det är fler gymnasieelever som debuterar i högre åldrar än högstadieelever 
22. Vidare, i faktiska antal respondenter som debuterat med rökning i en ålder av 11 år eller 

yngre, är det motsvarande lika många pojkar på högstadiet som gymnasiet, men nästan 

dubbelt så många flickor som debuterat vid den åldern bland högstadieeleverna än bland 

gymnasieeleverna.  

 

 

 

 

Snusning på högstadiet tenderar att vara vanligare bland pojkar än flickor i båda 

åldersgrupperna. Det är ungefär 2,5 % av flickorna samt 9 % av pojkarna på högstadiet som 

uppger att de snusar en gång i veckan eller oftare. Bland gymnasieeleverna är det nästan var 

femte pojke som snusar en gång i veckan eller oftare. Det är ungefär lika stor andel flickor på 

gymnasiet som på högstadiet som uppger att de snusar en gång i veckan eller oftare. 

Generellt är rökning av cigaretter vanligare än snusning, särskilt på gymnasiet. 

 

 

                                                           
22

 Observera angående debutåldern att respondenterna på högstadiet vid tillfället för undersökningen med mycket få 
undantag bör vara 13-14 år gamla (födda 1996, undersökning genomförd sista kvartalet 2010) varvid debutålder 16 år eller 
äldre är ett icke riktigt svarsalternativ. 
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Av de gymnasieelever som testat snus framgår att de flesta gjort det i en ålder av 14-15 år eller 

16 år eller äldre, i likhet med rökning av cigaretter. Bland högstadieeleverna är den vanligaste 

debutåldern bland dem som testat snus 12-13 år, med undantag för pojkar på högstadiet som 

i något större utsträckning än övriga testat snus vid en ålder av 11 år eller yngre. Den relativt 

låga andelen högstadieelever som för första gången testat snus vid en ålder av 14 år eller 

äldre förklaras, med samma logik som vid rökning, med att de flesta respondenterna i 

högstadieenkäten vid undersökningstillfället var 14 år gamla.  
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ALKOHOL 

 

 

 

7,3 procent av pojkarna, samt 3,3 procent av flickorna på högstadiet uppger att de dricker 

folköl en gång i veckan eller oftare. Bland gymnasieeleverna är det 11,4 procent av pojkarna, 

samt 4,4 procent av flickorna som uppger att de dricker folköl en gång i veckan eller oftare23. 

Den konsumtion av folköl som förekommer hos respondenterna tenderar att i huvudsak ske 

en gång i månaden eller mer sällan (t.ex. så uppger ungefär var femte pojke på gymnasiet att 

de dricker folköl någon gång per månad).  

 

 

                                                           
23

 Då respondenter i gymnasieenkäten, med få undantag är födda 1993, var de vid undersökningstillfället inte myndiga. 
Detta kan tänkas ha en inverkan på alkoholkonsumtionen då de vid myndig ålder kan själva lagligen köpa folköl, samt 
starkare alkohol på restauranger och barer med utskänkningstillstånd.   
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I likhet med konsumtionen av folköl så tenderar de flesta elever på högstadiet som 

konsumerar alkoholhaltiga drycker starkare än folköl24 att göra detta mer sällan än en gång 

per vecka. Drygt 6 procent av högstadieeleverna uppger att de brukar dricka starkare alkohol 

en gång i veckan eller oftare, en något större andel pojkar än flickor. Ungefär var tionde flicka 

och var tjugonde pojke på högstadiet uppger att de dricker starkare alkohol någon gång per 

månad. Ytterligare ungefär 10 procent av pojkarna och 17 procent av flickorna på högstadiet 

dricker alkohol, men mer sällan än så. Ungefär 65 procent av flickorna och 75 procent av 

pojkarna på högstadiet uppger att de aldrig dricker alkohol starkare än folköl.  

På gymnasiet uppger ungefär var femte elev att de dricker starkare alkohol än folköl en gång i 

veckan eller oftare (16,5 procent av flickorna och 23,5 procent av pojkarna). Ungefär var 

tredje elev uppger att de dricker starkare alkohol någon gång i månaden, och ungefär 17 

procent några gånger per år. Det är något större andel av flickorna som dricker starkare 

alkohol någon gång i månaden eller mer sällan, och något större andel pojkar som dricker 

alkohol en gång i veckan eller oftare. Nästan var fjärde respondent på gymnasiet uppger att 

de aldrig dricker starkare alkohol, utan några större skillnader mellan könen.  

 

 

 

Ungefär var tionde flicka på högstadiet, och en något mindre andel pojkar, uppger att de 

dricker så mycket att de blir berusade någon gång i månaden eller oftare. För 

gymnasieeleverna är motsvarande andel cirka 40 procent för både flickorna och pojkarna. 

Mer än var tionde pojke på gymnasiet uppger att de dricker alkohol så de blir berusade någon 

gång i veckan, vilket är mer än dubbelt så stor andel som bland flickorna.  

                                                           
24

 Starköl, starkcider, vin, sprit 
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Det är ett relativt högt internt bortfall25 vid frågan om hur ofta eleverna dricker så mycket 

alkohol att de känner sig berusade. Detta kan möjligen förklaras av att personer som vid 

föregående frågor i enkäten svarat att de inte dricker alkohol helt bortser från denna fråga26.  

 

 

 

 

Mer än var tionde elev på gymnasiet drack sig berusad för första gången i åldrarna 12-13 år. 

Detsamma gäller även för flickor på högstadiet, medan det är något lägre andel av pojkarna 

på högstadiet som drack sig berusad när de var i åldrarna 12-13 år. 4,7 procent av pojkarna 

samt 2,5 procent av flickorna på högstadiet uppger att de drack sig berusad för första gången 

när de var 11 år eller yngre.  

Ungefär var tredje respondent på gymnasiet (något större andel flickor än pojkar) drack sig 

berusad för första gången i åldrarna 14-15 år. Ungefär en sjättedel av flickorna på gymnasiet, 

och en dryg femtedel av pojkarna drack sig berusad för första gången när de var 16 år eller 

äldre.  

 

 

                                                           
25

 Andel som valt att inte besvara frågan. 
26

 Analys av hur de respondenter som valt att inte besvarat denna fråga har svarat i övriga frågor är inte möjligt, varvid det 
med säkerhet inte går att bestämma orsaken till det interna bortfallet.  
* Fråga F11: Hur gammal var du när du (om någonsin) drack dig berusad? 
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Det vanligaste sättet för elever på högstadiet att få tag på alkohol är genom kompisar eller 

deras syskon, men även från föräldrar (med lov) samt från andra vuxna som köper ut27. 

Flickor på högstadiet får i större utsträckning alkohol från sina föräldrar (med lov) än pojkar, 

och detsamma gäller även de som uppger att de får alkoholen från andra vuxna som köper ut. 

Pojkar på högstadiet får i större utsträckning än flickor alkohol från andra vuxna som bjuder, 

från syskon, och tillverkar i större utsträckning alkohol själv. Nästan var femte pojke på 

högstadiet som besvarat frågan har svarat att de införskaffar alkohol på annat sätt.  

 

 

 

 

                                                           
27

 De redovisade svaren i diagrammet avser andel av dem som tidigare i enkäten uppgivit att de dricker alkohol, och inte av 
totala antalet respondenter för hela undersökningen.  
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Det vanligaste sättet för gymnasieelever att införskaffa alkohol är från kompisar eller deras 

syskon, samt från andra vuxna som köper ut28. Drygt 20 procent av de som besvarat frågan 

uppger att de införskaffar alkohol på annat sätt.  

 

 

 

Något mer än var tjugonde respondent på högstadiet och mer än var tredje på gymnasiet 

uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar. Bland gymnasieeleverna är det något fler 

pojkar än flickor som får dricka alkohol för sina föräldrar, samtidigt som det är något fler 

flickor än pojkar som inte får det. Fler än två tredjedelar av respondenterna på högstadiet 

uppger att de inte får dricka alkohol för sina föräldrar, ungefär 22 procent av flickorna och 17 

procent av pojkarna uppger att de inte vet. Ungefär var tredje respondent på gymnasiet 

uppger att de inte får dricka alkohol, och mer än var femte uppger att de inte vet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 De redovisade svaren i diagrammet avser andel av dem som tidigare i enkäten uppgivit att de dricker alkohol, och inte av 
totala antalet respondenter för hela undersökningen. 
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NARKOTIKA 

I tabellerna nedan redovisas svaren på frågan om respondenterna någon gång använt hasch 

eller marijuana, samt om de någon gång använt annan narkotika än hasch eller marijuana.  

 

Flickor högstadiet 

  Nej Ja, en gång Ja, 2-10 
gånger 

Ja, 11-20 
gånger 

Ja, mer än 
20 gånger 

Ej svarat 

Använt hasch eller marijuana 94,0 2,3 0,8 0 2,8 0,3 

Använt annan narkotika 94,5 2,8 0,3 0 2,3 0,3 

 

 

Pojkar högstadiet 

  Nej Ja, en gång Ja, 2-10 
gånger 

Ja, 11-20 
gånger 

Ja, mer än 
20 gånger 

Ej svarat 

Använt hasch eller marijuana 90,4 1,7 1,2 0,3 4,7 1,7 

Använt annan narkotika 91,0 0,9 1,5 0,3 4,7 1,7 

 

 

Flickor gymnasiet 

 Nej Ja, en gång Ja, 2-10 
gånger 

Ja, 11-20 
gånger 

Ja, mer än 
20 gånger 

Ej svarat 

Använt hasch eller marijuana 88,8 3,9 3,4 1,1 1,9 0,9 

Använt annan narkotika 93,5 3,2 1,5 0,2 0,6 0,9 

 

Pojkar gymnasiet 

 Nej Ja, en gång Ja, 2-10 
gånger 

Ja, 11-20 
gånger 

Ja, mer än 
20 gånger 

Ej svarat 

Använt hasch eller marijuana 82,9 6,0 4,2 0,7 5,7 0,5 

Använt annan narkotika 90,3 2,5 1,7 0,2 4,7 0,5 

 

Eftersom det är relativt få som uppger att de vid något tillfälle använt hasch, marijuana eller 

annan narkotika finns en osäkerhet och svårighet med att generalisera kring svaren på denna 

fråga, utifrån frekvensen av användning29.  

Bland högstadieeleverna är det ungefär lika stor andel som uppger att de använt hasch och 

marijuana som använt annan narkotika. Gymnasieeleverna uppger i större utsträckning att 

de använt hasch eller marijuana än annan narkotika, särskilt stor är denna skillnad bland de 

som använt någon av drogerna en gång eller 2-10 gånger.  

                                                           
29

 I faktiskt antal individer är det 50 elever på högstadiet, respektive 115 elever på gymnasiet som uppger att de vid något 
tillfälle testat hasch eller marijuana. För annan narkotika är det 46 elever på högstadiet, respektive 63 elever på gymnasiet 
som uppger att de vid något tillfälle testat detta.  
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Ungefär 8 procent av pojkarna på högstadiet och 6 procent av flickorna uppger att de vid 

något tillfälle testat hasch eller marijuana. Nästan lika stor andel för respektive kön är det 

som uppger att de testat annan narkotika än hasch och marijuana. På gymnasiet uppger drygt 

10 procent av flickorna och drygt 16 procent av pojkarna att de vid något tillfälle testat hasch 

eller marijuana. Nästan var tionde pojke på gymnasiet, och något färre flickor, uppger att de 

testat annan narkotika än hasch och marijuana.  

Andelen som uppger att de inte använt hasch, marijuana eller övrig narkotika är ungefär lika 

stor i Östersunds och Halmstads kommuner. De skillnader som finns motsvaras av så pass få 

individer att en jämförelse egentligen inte med säkerhet indikerar något.  

 

 

 

Precis som vid föregående fråga gör den relativt låga andelen elever som inte uppgett 

svarsalternativet aldrig på denna fråga att det är problematiskt att generalisera kring 

resultatet. Det framgår att ungefär 10 procent av pojkarna på gymnasiet uppger att de testat 

hasch eller marijuana vid 16 års ålder eller äldre.  Noterbart är även att ungefär 5 procent av 

pojkarna på högstadiet uppger att de testat hasch eller marijuana vid en ålder av 11 år eller 

yngre.  

Dock innebär det som sagt svårigheter att dra säkra slutsatser kring detta, inte minst på 

grund av att de låga andelarna motsvaras av ett fåtal individer, och i kombination med 

frågans känsliga natur kan detta innebära att resultatet kan förskjutas av ett fåtal individer 

som inte svarar sanningsenligt.  
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Arbete & framtid 
 

 

SAMMANFATTNING 

Ungefär 40 procent av eleverna på gymnasiet, och strax under 20 procent av 

eleverna på högstadiet uppger att de hade ett sommarjobb den senaste 

sommaren. De flesta eleverna har fått sina sommarjobb genom någon i sin 

familj. På gymnasiet är det även vanligt att man fått jobbet genom någon annan 

man känner, eller att man själv kontaktat arbetsplatsen.  

När eleverna får ranka hur positiv de är inför sin framtid från ett till sju, där ett 

är mycket positiv och sju är mycket negativ, rankar över 60 procent av alla sin 

syn som en etta eller tvåa. Var tionde elev rankar sin syn på framtiden som 

varken positiv eller negativ, medan under 5 procent rankar sin syn som mycket 

negativ.  

Nästan 60 procent av flickorna på gymnasiet, och drygt 50 procent av pojkarna, 

uppger att de planerar att studera vid högskola eller universitet. Mer än var 

fjärde elev på gymnasiet tror att de kommer att göra detta direkt efter 

gymnasiet.  

Över hälften av eleverna på gymnasiet och 40 procent av eleverna på högstadiet 

tror att de kommer att flytta ifrån kommunen – de flesta på grund av jobb, 

studier eller för att man bara vill prova på något nytt. Närheten till släkt och 

familj, partner och kompisar, samt jobb är exempel på sådant som kan få unga i 

Gävle att vilja flytta tillbaka.  

 

 

EXTRA- OCH SOMMARJOBB 

Drygt var tionde elev på högstadiet uppger att de har ett extrajobb, och nästan hälften av 

dessa arbetar minst en gång i veckan30.  Det är något större andel pojkar än flickor som 

uppger att de har extrajobb vid undersökningstillfället, samtidigt som flickor i något större 

utsträckning än pojkar arbetar en gång i veckan eller oftare. 

 

 

 

 

                                                           
30

 För fullständiga tabeller, se bilaga 1. 
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Cirka 10 procent av högstadieeleverna och 30 procent av de gymnasieelever som vid 

undersökningstillfället inte hade något extrajobb har försökt att skaffa ett utan att lyckats31. 

Det är något fler pojkar än flickor bland högstadieeleverna som försökt skaffa extrajobb men 

inte lyckats, medan det motsatta förhållandet gäller för gymnasieeleverna, där det således är 

något fler flickor än pojkar som försökt men inte lyckats.  

För högstadieeleverna ser det ungefär likartat ut när det gäller sommarjobb. Dock är det 

något större andel pojkar som uppger att de försökt skaffa ett extrajobb än ett sommarjobb, 

medan motsatta gäller för flickor där det är en större andel som försökt få ett sommarjobb än 

ett extrajobb utan att lyckas.  

På gymnasiet är det en betydligt större andel som försökt få sommarjobb än som försökt få 

extrajobb utan att lyckas. Ungefär var tredje gymnasieelev har försökt få extrajobb utan att 

lyckas, och ungefär varannan har försökt få sommarjobb. Dock finns det en skillnad mellan 

könen, där flickor i större utsträckning än pojkar uppger att de försökt få såväl extra- som 

sommarjobb.  

 

 

Utifrån diagrammet till vänster 

framgår att nästan 20 procent av 

högstadieeleverna uppger att de hade 

ett sommarjobb den senaste 

sommaren32. Det är bland dem något 

större andel pojkar än flickor som 

uppger att de hade ett sommarjobb 

den senaste sommaren.  

  

 

                                                           
31

 Observera att endast de som svarat nej på frågan om de har något extrajobb har besvarat denna fråga.   
32

 Observera att detta avser sommaren mellan åk 8 och åk 9 (sommaren 2010) 
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Bland gymnasieeleverna uppger drygt 40 procent att de hade sommarjobb den senaste 

sommaren. Det är något större andel flickor än pojkar som uppger att de haft sommarjobb.  

Skillnaderna mellan könen är dock något större för högstadieeleverna.  

 

 

 

Ungefär 50 procent av flickorna och 60 procent av pojkarna på högstadiet som uppgett att de 

haft sommarjobb den senaste sommaren har fått det genom någon i sin egen familj. På 

gymnasiet är det drygt 30 procent av flickorna, respektive 40 procent av pojkarna som 

uppgett att de haft ett sommarjobb den senaste sommaren som fått detta genom sin familj. 

Elever på gymnasiet skaffade i större utsträckning än elever på högstadiet sitt sommarjobb 

genom att själva kontakta arbetsplatsen. Särskilt stor är denna skillnad hos pojkar på 

högstadiet, respektive gymnasiet.  

Pojkar på grundskolan uppger i något större utsträckning än flickor att de fått sommarjobb 

genom någon annan person som de känner. På gymnasiet är förhållandet det motsatta där 

ungefär 24 procent av flickorna, samt 17 procent av pojkarna, uppger att de fått sommarjobb 

genom någon annan person som de känner. Drygt 15 procent av eleverna på gymnasiet, och 

drygt 8 procent av eleverna på högstadiet, uppger att de fått sommarjobb på något annat än 

ovan nämnda sätt. 
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FRAMTID 

I diagrammet nedan framgår hur pass positiv eller negativ syn respondenterna har på sin 

egen framtid. I enkäterna får eleverna rangordna sitt svar från 1 till 7, där 1 innebär mycket 

positiv, 4 varken eller, samt 7 mycket negativ.  

 

 

 

Generellt har respondenterna i båda enkäterna överlag en positiv syn på sin framtid. Över 60 

procent av samtliga respondenter rankar sin framtidssyn vid något av de två mest positiva 

alternativen av sju möjliga. Pojkar anser i högre utsträckning än flickor att de har mycket 

positiv syn på sin framtid, särskilt bland högstadieeleverna. Lite mer än vad tionde 

respondent uppger att de är varken positiv eller negativ. Den största andelen med mycket 

negativ syn på sin framtid finns bland pojkarna i högstadiet, drygt fyra procent i denna grupp 

har markerat det mest negativa alternativet.  
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Drygt 40 procent av flickorna och nästan lika stor andel av pojkarna i högstadiet uppger att 

de helst skulle gå i en gymnasieskola Gävle kommun direkt efter grundskolan. Ungefär 23 

procent av flickorna och 19 procent av pojkarna uppger att de helst vill gå 

gymnasieutbildning i någon annan kommun. Drygt 15 procent av pojkarna och drygt 12 

procent av flickorna vill helst börja jobba. Ungefär 15 procent uppger att de inte vet vad de 

helst skulle göra efter grundskolan om de hade alla möjligheter.  

Nedan följer en sammanställning av svaren från frågorna: ”Om du hade alla möjligheter, vad 

skulle du då helst göra direkt efter gymnasiet?” samt ”Vad tror du att du kommer att göra 

efter gymnasiet”, för både flickor och pojkar på gymnasiet:  

 

 

 

Nästan var tredje flicka på gymnasiet uppger att helst skulle vilja åka ut och resa efter 

gymnasiet, om de hade alla möjligheter. Andra populära önskningar är att få studera vid 

högskola eller universitet, samt studera eller arbeta utomlands.  

På frågan om vad de tror att de kommer göra efter gymnasiet uppger 28 procent att de 

studera vid högskola eller universitet, drygt 14 procent att de kommer arbeta i Gävle eller 

närliggande kommuner. Drygt 12 procent tror att de kommer åka ut och resa, 9 procent 

svarar att de inte vet.  
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En lägre andel pojkar än flickor på gymnasiet, ungefär 15 procent, uppger att de helst vill ut 

och resa efter gymnasiet. Ungefär lika många vill helst studera på högskola eller universitet, 

samt jobba utomlands. Nästan lika många vill arbeta i Gävle eller i närliggande kommuner. 

Ungefär var tionde pojke vill helst studera utomlands, och nästan lika många vill jobba 

någonstans i övriga Sverige. Det är något fler pojkar än flickor som inte vet vad de helst vill 

göra efter gymnasiet 

På frågan om vad de tror att de kommer göra efter gymnasiet svarar mer än var fjärde pojke 

studera vid högskola eller universitet – något lägre andel än bland flickorna. Drygt 17 procent 

tror att de kommer att arbeta i Gävle eller i närliggande kommuner. Nästan 13 procent av 

pojkarna, att jämföra med drygt 6 procent av flickorna, tror att de kommer bo kvar hemma 

och ta det lugnt. Drygt 8 procent, något mindre andel än bland flickorna, uppger att de inte 

vet.   
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Eleverna får även svara på vilken den högsta utbildning de planerar att gå är. Generella 

iakttagelser är att pojkar i större utsträckning än flickor uppger att gymnasieskola är den 

högsta utbildning de planerar att gå, medan flickor i större utsträckning än pojkar uppger att 

det är högskola eller universitet. Respondenter på gymnasiet uppger i betydligt större 

utsträckning än de på högstadiet att de planerar att gå högskola eller universitet. Nästan 60 

procent av flickorna på gymnasiet, och drygt 50 procent av pojkarna, uppger att de planerar 

att studera vid högskola eller universitet. Relativt stor andel är osäkra och vet inte vilken den 

högsta utbildning de tänker gå är, särskilt bland högstadieeleverna, där drygt var fjärde elev 

inte vet.  
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UTFLYTTNING 

Över hälften av respondenterna på gymnasiet, och ungefär 40 procent av respondenterna på 

högstadiet, tror att de kommer att flytta från den kommun som de bor i. Det är i båda 

åldersgrupperna något fler flickor än pojkar som tror att de kommer flytta. På högstadiet är 

det ungefär lika stor andel respondenter som 

uppger att de inte vet, som uppger att de tror 

att de kommer flytta. På gymnasiet är det 

ungefär 30 procent som uppger att de inte vet 

om de kommer flytta. Drygt 15 procent av 

pojkarna på högstadiet, och ungefär 12 procent 

inom övriga undersökta grupper uppger att de 

inte tror att de kommer flytta från kommunen.  

 

 

Den vanligaste orsaken till att flytta från kommunen är jobb. På högstadiet är det 40 procent 

av de flickor som tror att de kommer flytta, respektive 50 procent av pojkarna, som uppger 

jobb som en orsak till att flytta33. Motsvarande för gymnasiet uppgår till 56 procent av 

flickorna, respektive 63 procent av pojkarna.  

 

 

 

En större andel flickor än pojkar uppger studier samt att man vill prova på något nytt som 

orsak att flytta, både bland högstadie- och gymnasieeleverna. Något fler pojkar än flickor på 

högstadiet uppger flick-/pojkvän eller kompisar som orsak, medan det på gymnasiet är något 

fler flickor som uppger detta som orsak. Mer än dubbelt så stor andel respondenter på 

högstadiet än på gymnasiet uppger att de inte vet varför de kan tänka sig att flytta. Pojkar 

                                                           
33

 Observera att det är möjligt för respondenterna att välja fler än ett svarsalternativ på frågan.  
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uppger i större utsträckning än flickor annat än dessa ovan nämna alternativ som orsak till 

varför man vill flytta.  

De respondenter som svarat på föregående fråga får även svara på vad som skulle kunna få 

dem att flytta tillbaka34. Var tredje pojke och drygt hälften av flickorna uppger att närhet till 

släkt och familj skulle kunna få dem att flytta tillbaka. 40 procent av pojkarna på högstadiet 

och 30 procent på gymnasiet uppger att flick-/pojkvän eller kompisar är en orsak, vilket är 

något större andel än bland flickorna. Pojkar uppger också i större utsträckning än flickor att 

jobb är en orsak till att flytta tillbaka.  

 

 

 

Mer än 15 procent av flickorna, nästan dubbelt så stor andel än bland pojkarna, uppger att 

bättre miljö för sina barn att växa upp i är en orsak. Ungefär var tjugonde elev, något fler 

flickor än pojkar, uppger att ingenting kan få dem att flytta tillbaka. Nästan var tionde 

respondent uppger att de inte vet vad som skulle kunna få dem att flytta tillbaka. Noterbart 

vid jämförelsen vad respondenterna svarat på frågan om vad som skulle kunna få dem att 

flytta från kommunen är att jobb och studier som där var de två vanligaste orsakerna, inte 

alls i lika stor utsträckning är orsaker till att flytta tillbaka35. Detta gäller särskilt för studier. 

 

                                                           
34

 Observera att det är möjligt för respondenterna på denna fråga att välja fler än ett svarsalternativ 
35

Undantaget för pojkar på högstadiet där det var något större andel som uppgav flick-/pojkvän eller kompisar 
som orsak än studier. 
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Mer än var tredje respondent uppger att om de hade alla möjligheter skulle de helst vilja bo 

utomlands om tio år. Var femte flicka på högstadiet och var fjärde på gymnasiet uppger att de 

helst skulle vilja bo i en storstad i Sverige (bland pojkar är andelen något mindre). Nästan var 

femte pojke och lite mer än var tionde flicka på högstadiet uppger att de helst skulle vilja bo 

där de bor nu.  

Lite mer än vad tjugonde respondent uppger att de helst skulle vilja bo i en mindre stad i 

Sverige, och ungefär lika många på landsbygden. Drygt 14 procent av alla tillfrågade uppger 

att de inte vet var de helst skulle vilja bo om tio år.  
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Bilaga 1. Sammanställda tabeller 
Bakgrundsfakta    Sida 70 

Fritid    Sida 74  

Skola    Sida 79 

Politik, samhälle och inflytande  Sida 91 

Trygghet och hälsa   Sida 99 

Arbete och framtid   Sida 114 

 
Samtliga värden i Bilaga 1 redovisas i procent om inget annat framgår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

BAKGRUNDSFAKTA 

 

KÖN 

Högstadiet 

Kön Antal Andel % 

Flickor 398 53,3 

Pojkar 343 45,9 

Ej svarat 6 0,8 

Summa 747 100 
 

Gymnasiet 

Gymnasiet  Antal Andel % 

Flickor 465 53,6 

Pojkar 403 46,4 

Summa 868 100 
 

 

VEM BOR DU TILLSAMMANS MED? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Båda mina föräldrar 55,5 62,1 

Ibland hos pappa, ibland hos mamma 24,4 23,0 

Enbart en av föräldrarna 17,8 13,1 

Ingen av mina föräldrar 1,5 1,5 

Ej svarat 0,8 0,3 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Båda mina föräldrar 55,1 51,6 

Ibland hos pappa, ibland hos mamma 15,7 20,8 

Enbart med en av mina föräldrar 19,1 21,1 

Bor själv 2,6 2,2 

Bor med pojkvän, flickvän 2,2 1,0 

Bor med kompisar 1,1 1,0 

Inget alternativ stämmer 3,9 2,0 

Ej svarat 0,4 0,2 
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HUR BOR DU? 

Högstadiet 

Hur bor du Flickor Pojkar 

Villa, gård radhus 69,8 77,3 

Lägenhet 25,1 19,0 

Inget av dessa alternativ 4,0 3,5 

Ej svarat 1,0 0,3 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Villa, gård eller radhus 72,9 76,9 

Lägenhet med förstahandskontrakt 20,4 17,4 

Lägenhet i andra hand 2,4 2,7 

Studentrum, studentlägenhet 0,2 0,5 

Inneboende, inackorderad 0,6 0,2 

Inget alternativ stämmer 3,0 2,2 

Ej svarat 0,4 0 
 

 

ELEVER MED UTLÄNDSK BAKGRUND 

Högstadiet 

72 personer har angett att man är född utomlands. 114 personer som är födda i Sverige har angett att någon av eller båda av föräldrarna är 
födda utomlands. Det är alltså 186 personer (24,9 procent)som har en utländsk bakgrund. 

Gymnasiet 

49 personer har angett att man är född utomlands. 31 av dessa har också föräldrar som är födda utomlands. 112 personer som är födda i 
Sverige har någon eller båda föräldrarna som är födda utomlands. Det är alltså 161 personer (18,5 procent)som har en utländsk bakgrund. 

ÄR DU SVENSK MEDBORGARE? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 93,7 92,1 

Nej 5,0 5,5 

Ej svarat 1,3 2,3 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 97,6 96,5 

Nej 1,5 2,2 

Ej svarat 0,9 1,2 
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VILKEN ÄR DIN NUVARANDE SYSSELSÄTTNING? 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Går i gymnasiet 98,9 99,3 

Går i grundskolan 0,4 0,2 

Svenska för invandrare 0,2 0,2 

Arbetslös 0,2 0,2 

Ej svarat 0,2 0 
 

VAD HETER DEN SKOLA DU GÅR I? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar Andel Andel 

        Flickor Pojkar 

Bergby Centralskola 22 19 53,7 46,3 

Stenebergsskolan 25 17 59,5 40,5 

Stigslundsskolan 9 7 56,3 43,7 

Stora Sätraskolan 32 26 55,2 44,8 

Sörbyskolan 23 26 46,9 53,1 

Trädgårdsskolan 7 0 100,0 0 

Friskolan Lyftet 4 4 50,0 50,0 

Engelska skolan 69 55 55,6 44,4 

Källmursskolan 20 23 46,5 53,5 

Lillhagsskolan 16 19 45,7 54,3 

Milboskolan 22 21 51,2 48,8 

Prolympia 30 41 42,3 57,7 

Sofiedalsskolan 73 43 62,9 37,1 

Solängsskolan 42 38 52,5 47,5 

Ej svarat 2 0 100,0 0 

Annan skola 2 4 33,3 66,7 

Summa 398 343 53,7 46,3 
 

Gymnasiet 

Gymnasieskola Flickor Pojkar 
Andel  Andel  

      
Flickor Pojkar 

Borgarskolan 100 75 
57,1 42,9 

Polhemsskolan 148 168 
46,8 53,2 

Vasaskolan 109 83 
56,8 43,2 

John Bauergymnasiet 40 61 
39,6 60,4 

Realgymnasiet 23 4 
85,2 14,8 

Thoren Business School 44 11 
80,0 20,0 
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Ej svarat 1 1 
50,0 50,0 

Summa 465 403 
53,6 46,4 

 

 

GYMNASIEPROGRAM 

Gymnasieprogram Flickor Pojkar Summa Flickor Pojkar Summa 

  antal antal   andel andel   

Barn och fritid 9 3 12 1,9 0,7 1,4 

Bygg 11 33 44 2,4 8,2 5,1 

El 2 21 23 0,4 5,2 2,6 

Estetiskt 36 24 60 7,7 6,0 6,9 

Fordon 3 20 23 0,6 5,0 2,6 

Handel och administration 49 15 64 10,5 3,7 7,4 

Hantverk 30 3 33 6,5 0,7 3,8 

Hotell och restaurang 13 6 19 2,8 1,5 2,2 

Individuellt program 14 12 26 3,0 3,0 3,0 

Industri 1 11 12 0,2 2,7 1,4 

International baccalaureate 2 0 2 0,4 0 0,2 

IT 12 46 58 2,6 11,4 6,7 

Livsmedel 18 2 20 3,9 0,5 2,3 

Media 38 14 52 8,2 3,5 6,0 

Naturbruk 23 2 25 4,9 0,5 2,9 

Naturvetenskap 17 24 41 3,7 6,0 4,7 

Omvårdnad 34 5 39 7,3 1,2 4,5 

Samhällsvetenskap 123 81 204 26,5 20,1 23,5 

Teknik 26 77 103 5,6 19,1 11,9 

Annat 1 2 3 0,2 0,5 0,3 

Ej svarat 3 2 5 0,6 0,5 0,6 

Summa 465 403 868 100 100 100 

 

HAR DU EXTRAJOBB PÅ KVÄLLAR OCH HELGER? 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 20,0 14,6 

Nej 80,0 85,4 
 

DELTAR DU INÅGON UTBILDNING PÅ KVÄLLAR OCH HELGER? 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 7,1 6,0 

Nej 92,7 94,0 

Ej svarat 0,2 0 
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FRITID 

HUR MYCKET FRITID HAR DU? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska göra 7,5 12,2 

Lagom mycket fritid 66,3 65,9 

Så lite fritid att jag inte hinner med allt 25,4 21,6 

Ej svarat 0,8 0,3 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Har så mycket fritid att jag inte ved vad jag ska göra 5,6 10,2 

Har lagom mycket fritid 54,2 64,3 

Har så lite fritid att jag inte hinner med det jag vill göra 40,0 25,6 

Ej svarat 0,2 0 
 

 

HUR MYCKET AV DET DU ÄR INTRESSERAD AV FINNS DET ATT GÖRA PÅ FRITIDEN? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Det finns väldigt mycket att göra 19,3 35,3 

Det finns ganska mycket att göra 53,8 48,1 

Det finns ganska lite att göra 18,3 12,2 

Det finns väldigt lite/ingenting att göra 7,8 4,4 

Ej svarat 0,8 0 
 

Gymnasiet 

 Flickor Pojkar 

Det finns väldigt mycket att göra 16,6 30,0 

Det finns ganska mycket att göra 52,0 44,2 

Det finns ganska lite att göra 24,5 19,9 

Det finns väldigt lite att göra 5,8 5,5 

Ej svarat 1,1 0,5 
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NÄR DU TRÄFFAR DINA KOMPISAR PÅ FRITIDEN, VAR BRUKAR NI OFTAST VARA? 

 

  
Flickor 
högst 

Pojkar 
högst 

Flickor 
gymn 

Pojkar 
gymn 

Hemma hos varandra 84,4 72,6 79,1 76,4 

På ett café 18,1 1,7 35,1 12,9 

På ett ungdomens hus- fritidsgård 4,5 3,8 1,3 2,2 

På en restaurang, pub, bar 2,5 2,9 5,4 6,2 

På en idrottshall/sporthall 12,3 25,9 15,5 21,3 

Utomhus 38,9 41,4 15,3 27 

I en föreningslokal 1 1,2 1,7 1,2 

Inte på någon av ovanstående platser 2 2,6 2,4 5,7 
 

 

 

DE POPULÄRASTE FRITIDSAKTIVITETERNA 

Högstadiet 

I frågeformuläret fanns 28 olika fritidsaktiviteter redovisade och den svarande skulle ange hur ofta man utövade de olika aktiviteterna. Här 
redovisas de tio populäraste aktiviteterna som man utövar varje dag eller varje vecka, uppdelat på pojkar och flickor. 

  Flickor   Pojkar   

          

1 Surfa/chatta på Internet  91,4% Umgås med kompisar 88,6% 

2 Umgås med kompisar   88,5% Surfa/chatta på Internet 86,6% 

3 Hjälpa till hemma 69,3% Spela datorspel/TV-spel 85,7% 

4 Skriva 66,9% Hjälpa till hemma 65,6% 

5 Läsa 62,3% Idrotta/motionera i klubb 65,3% 

6 Idrotta/motionera- inte i klubb 53,8% Idrotta/motionera- i inte i klubb 58,3% 

7 Gå runt på stan med kompisar 53,0% Skriva 49,0% 

8 Idrotta/motionera i klubb 52,0% Gå runt på stan med kompisar 40,6% 

9 Sjunga/spela/skapa musik 46,0% Läsa  40,5% 

10 Spela datorspel/TV-spel 35,9% Är ute i naturen 34,7% 
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Gymnasiet 

I frågeformuläret fanns 28 olika fritidsaktiviteter redovisade och den svarande skulle ange hur ofta man utövade de olika aktiviteterna. Här 
redovisas de tio populäraste aktiviteterna som man utövar varje dag eller varje vecka, uppdelat på pojkar och flickor. 

 

 Flickor 

 

Pojkar 

1 Surfa/chatta på Internet                       94,6 % Surfa/chatta på Internet                     94,5 % 

2 Umgås med kompisar                         90,3 % Umgås med kompisar                        92,0 % 

3 Hjälpa till hemma                               77,6 % Spela dataspel/TV-spel                     74,9 % 

4 Gå runt på stan med kompisar            67,7 % Hjälpa till hemma                              65,3 % 

5 Idrotta/motionera – inte i klubb          60,0 % Idrotta/motionera – inte i klubb        56,1 % 

6 Skriva                                                  57,4 % Gå runt på stan med kompisar          51,6 % 

7 Läsa                                                     47,4 % Idrotta/motionera i klubb                  46,7 % 

8 Idrotta/motionera i klubb                    47,3 % Skriva                                                41,2 % 

9 Är ute i naturen                                34,8 % Läsa                                                   33,2 % 

10 Sjunga/spela/skapa musik                   28,0 % Sjunga/spela/skapa musik                 29,3 % 

 

 

 

FINNS DET NÅGOT DU SKULLE VILJA GÖRA PÅ DIN FRITID SOM DU INTE GÖR PÅ GRUND AV ATT DU ÄR POJKAR 

ELLER FLICKOR? 

Högstadiet 

 Flickor Pojkar 

Ja 18,8 8,7 

Nej 49,2 52,2 

Vet inte 31,4 38,8 

Ej svarat 0,5 0,3 

 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 10,5 7,7 

Nej 52,9 60,5 

Vet ej 36,1 30,8 

Ej svarat 0,4 1,0 
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ÄR DU JUST NU MEDLEM I NÅGON AV FÖLJANDE FÖRENINGAR? 

Högstadiet 

I nedanstående tabell redovisas andelen personer fördelade på kön som är medlem i några olika typer av föreningar. 

  
Flickor Pojkar 

Idrottsförening/klubb 
       51,5       64,9 

Skolförening 
       17,3       18,1 

Friluftsförening 
         4,8         7,8 

Religiös förening 
       18,6       15,1 

Kulturförening 
       27,0       11,6 

Hobbyförening 
       20,1       11,9 

Politisk förening 
         4,6         4,7 

Förening för samhällsfrågor 
         3,1         5,3 

Datorförening/spelförening 
         6,8       19,5 

Supporterklubb 
         6,4       19,2 

Annan förening 
       18,1       22,7 

 

Gymnasiet 

 Flickor Pojkar 

Idrottsförening/klubb       47,1      46,9 

Skolförening       11,7      15,0 

Friluftsförening         3,6        5,1 

Religiös förening       12,7        8,1 

Kulturförening       15,2        9,7 

Hobbyförening       13,8        7,9 

Politisk förening         5,3        8,2 

Förening för samhällsfrågor         4,6        3,4 

Datorförening/spelförening         2,1      13,4   

Supporterklubb         5,2      16,9 

Annan förening         7,9      14,7  

 

 

I HUR STOR UTSTRÄCKNING UPPLEVER DU ATT DU KAN VARA MED OCH PÅVERKA FÖRENINGENS 

VERKSAMHET? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

I den utsträckning jag vill 33,9 38,8 

I mindre utsträckning än jag vill 17,1 14,3 

Jag vill inte påverka verksamheten 24,6 27,4 

Ej svarat 24,4 19,5 
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Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

I den utsträckning jag vill 29,9 31,3 

I mindre utsträckning än vad jag vill 12,9 10,9 

Jag vill inte påverka verksamheten 22,4 26,3 

Ej svarat 34,8 31,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

SKOLA 

VILKET GYMNASIEPROGRAM GÅR DU? 

Gymnasieprogram Flickor Pojkar Summa 

Barn och fritid 1,9 0,7 1,4 

Bygg 2,4 8,2 5,1 

El 0,4 5,2 2,6 

Estetiskt 7,7 6,0 6,9 

Fordon 0,6 5,0 2,6 

Handels och administration 10,5 3,7 7,4 

Hantverk 6,5 0,7 3,8 

Hotell och restaurang 2,8 1,5 2,2 

Individuellt program 3,0 3,0 3,0 

Industri 0,2 2,7 1,4 

International baccalaureate 0,4 0 0,2 

IT 2,6 11,4 6,7 

Livsmedel 3,9 0,5 2,3 

Media 8,2 3,5 6,0 

Naturbruk 4,9 0,5 2,9 

Naturvetenskap 3,7 6,0 4,7 

Omvårdnad 7,3 1,2 4,5 

Samhällsvetenskap 26,5 20,1 23,5 

Teknik 5,6 19,1 11,9 

Annat 0,2 0,5 0,3 

Ej svarat 0,6 0,5 0,6 
 

För antal elever, se sida 73 

 

 

 

HUR TYCKER DU ATT DET ÄR I DIN SKOLA? 

 

GYMNASIET 

 

Det är bra stämning i skolan  

      

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 6 1,3 5 1,2 11 1,3 

Stämmer mycket bra 204 43,9 206 51,1 410 47,2 

Stämmer ganska bra 209 44,9 151 37,5 360 41,5 

Stämmer varken bra eller dåligt 39 8,4 25 6,2 64 7,4 

Stämmer ganska dåligt 6 1,3 9 2,2 15 1,7 

Stämmer mycket dåligt 1 0,2 7 1,7 8 0,9 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 
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Mobbning är ett problem i skolan  

      

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 6 1,3 4 1,0 10 1,2 

Stämmer mycket bra 10 2,2 22 5,5 32 3,7 

Stämmer ganska bra 23 4,9 22 5,5 45 5,2 

Stämmer varken bra eller dåligt 110 23,7 84 20,8 194 22,4 

Stämmer ganska dåligt 152 32,7 116 28,8 268 30,9 

Stämmer mycket dåligt 164 35,3 155 38,5 319 36,8 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 

        

Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev  

    

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 12 2,6 14 3,5 26 3,0 

Stämmer mycket bra 83 17,8 68 16,9 151 17,4 

Stämmer ganska bra 141 30,3 118 29,3 259 29,8 

Stämmer varken bra eller dåligt 171 36,8 154 38,2 325 37,4 

Stämmer ganska dåligt 39 8,4 28 6,9 67 7,7 

Stämmer mycket dåligt 19 4,1 21 5,2 40 4,6 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 

        

Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 

     

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 16 3,4 6 1,5 22 2,5 

Stämmer mycket bra 11 2,4 26 6,5 37 4,3 

Stämmer ganska bra 46 9,9 29 7,2 75 8,6 

Stämmer varken bra eller dåligt 136 29,2 132 32,8 268 30,9 

Stämmer ganska dåligt 102 21,9 87 21,6 189 21,8 

Stämmer mycket dåligt 154 33,1 123 30,5 277 31,9 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 

       
        

Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 

     

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 11 2,4 6 1,5 17 2,0 

Stämmer mycket bra 2 0,4 16 4,0 18 2,1 

Stämmer ganska bra 12 2,6 13 3,2 25 2,9 

Stämmer varken bra eller dåligt 88 18,9 99 24,6 187 21,5 

Stämmer ganska dåligt 116 24,9 84 20,8 200 23,0 

Stämmer mycket dåligt 236 50,8 185 45,9 421 48,5 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 
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Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan 

   

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 7 1,5 3 0,7 10 1,2 

Stämmer mycket bra 148 31,8 130 32,3 278 32,0 

Stämmer ganska bra 225 48,4 184 45,7 409 47,1 

Stämmer varken bra eller dåligt 66 14,2 56 13,9 122 14,1 

Stämmer ganska dåligt 14 3,0 10 2,5 24 2,8 

Stämmer mycket dåligt 5 1,1 20 5,0 25 2,9 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 

        

Om en lärare kränker en elev agerar skolan 

     

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 11 2,4 8 2,0 19 2,2 

Stämmer mycket bra 103 22,2 83 20,6 186 21,4 

Stämmer ganska bra 140 30,1 102 25,3 242 27,9 

Stämmer varken bra eller dåligt 138 29,7 147 36,5 285 32,8 

Stämmer ganska dåligt 47 10,1 24 6,0 71 8,2 

Stämmer mycket dåligt 26 5,6 39 9,7 65 7,5 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 

        

Pojkar får bättre möjligheter än flickor 

     

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 10 2,2 3 0,7 13 1,5 

Stämmer mycket bra 13 2,8 9 2,2 22 2,5 

Stämmer ganska bra 17 3,7 9 2,2 26 3,0 

Stämmer varken bra eller dåligt 169 36,3 120 29,8 289 33,3 

Stämmer ganska dåligt 80 17,2 50 12,4 130 15,0 

Stämmer mycket dåligt 176 37,8 212 52,6 388 44,7 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 

       

       
Flickor får bättre möjligheter än pojkar 

     

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 11 2,4 7 1,7 18 2,1 

Stämmer mycket bra 9 1,9 61 15,1 70 8,1 

Stämmer ganska bra 13 2,8 39 9,7 52 6,0 

Stämmer varken bra eller dåligt 168 36,1 123 30,5 291 33,5 

Stämmer ganska dåligt 86 18,5 45 11,2 131 15,1 

Stämmer mycket dåligt 178 38,3 128 31,8 306 35,3 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 
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Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan 

   

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 14 3,0 12 3,0 26 3,0 

Stämmer mycket bra 56 12,0 60 14,9 116 13,4 

Stämmer ganska bra 141 30,3 111 27,5 252 29,0 

Stämmer varken bra eller dåligt 170 36,6 157 39,0 327 37,7 

Stämmer ganska dåligt 49 10,5 36 8,9 85 9,8 

Stämmer mycket dåligt 35 7,5 27 6,7 62 7,1 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 

       
Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd 

   

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 12 2,6 9 2,2 21 2,4 

Stämmer mycket bra 77 16,6 64 15,9 141 16,2 

Stämmer ganska bra 120 25,8 97 24,1 217 25,0 

Stämmer varken bra eller dåligt 148 31,8 130 32,3 278 32,0 

Stämmer ganska dåligt 66 14,2 41 10,2 107 12,3 

Stämmer mycket dåligt 42 9,0 62 15,4 104 12,0 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 

       
Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan 

   

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 12 2,6 7 1,7 19 2,2 

Stämmer mycket bra 70 15,1 54 13,4 124 14,3 

Stämmer ganska bra 139 29,9 100 24,8 239 27,5 

Stämmer varken bra eller dåligt 157 33,8 165 40,9 322 37,1 

Stämmer ganska dåligt 51 11,0 40 9,9 91 10,5 

Stämmer mycket dåligt 36 7,7 37 9,2 73 8,4 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 

       
Det finns tillräckligt många ämnen att välja på inom elevens val/individuella valet 

 

       
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

Ej svarat 12 2,6 6 1,5 18 2,1 

Stämmer mycket bra 152 32,7 118 29,3 270 31,1 

Stämmer ganska bra 152 32,7 135 33,5 287 33,1 

Stämmer varken bra eller dåligt 72 15,5 91 22,6 163 18,8 

Stämmer ganska dåligt 42 9,0 22 5,5 64 7,4 

Stämmer mycket dåligt 35 7,5 31 7,7 66 7,6 

Summa 465 100,0 403 100,0 868 100,0 
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HUR TYCKER DU ATT DET ÄR I DIN 

SKOLA? 

 

       HÖGSTADIET 

 

       
Det är bra stämning i skolan 

       

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 3 0,8 2 0,6 5 0,7 

 
Stämmer mycket bra 81 20,4 102 29,7 183 24,7 

 
Stämmer ganska bra 192 48,2 150 43,7 342 46,2 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 84 21,1 49 14,3 133 17,9 

 
Stämmer ganska dåligt 17 4,3 25 7,3 42 5,7 

 
Stämmer mycket dåligt 21 5,3 15 4,4 36 4,9 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 

 

        
Mobbning är ett problem i skolan 

       

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 3 0,8 2 0,6 5 0,7 

 
Stämmer mycket bra 39 9,8 33 9,6 72 9,7 

 
Stämmer ganska bra 60 15,1 41 12,0 101 13,6 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 108 27,1 86 25,1 194 26,2 

 
Stämmer ganska dåligt 103 25,9 89 25,9 192 25,9 

 
Stämmer mycket dåligt 85 21,4 92 26,8 177 23,9 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 

 

         

 

Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev 

     

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 10 2,5 5 1,5 15 2,0 

 
Stämmer mycket bra 71 17,8 88 25,7 159 21,5 

 
Stämmer ganska bra 115 28,9 96 28,0 211 28,5 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 119 29,9 86 25,1 205 27,7 

 
Stämmer ganska dåligt 45 11,3 28 8,2 73 9,9 

 
Stämmer mycket dåligt 38 9,5 40 11,7 78 10,5 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 
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Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 21 5,3 12 3,5 33 4,5 

 
Stämmer mycket bra 26 6,5 27 7,9 53 7,2 

 
Stämmer ganska bra 52 13,1 45 13,1 97 13,1 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 117 29,4 90 26,2 207 27,9 

 
Stämmer ganska dåligt 82 20,6 65 19,0 147 19,8 

 
Stämmer mycket dåligt 100 25,1 104 30,3 204 27,5 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 

 

        

        
Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 

      

        
  Flickor Andel% Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 6 1,5 7 2,0 13 1,8 

 
Stämmer mycket bra 18 4,5 27 7,9 45 6,1 

 
Stämmer ganska bra 43 10,8 34 9,9 77 10,4 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 76 19,1 49 14,3 125 16,9 

 
Stämmer ganska dåligt 107 26,9 71 20,7 178 24,0 

 
Stämmer mycket dåligt 148 37,2 155 45,2 303 40,9 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 

 

        
Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan 

    

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 4 1,0 6 1,7 10 1,3 

 
Stämmer mycket bra 72 18,1 80 23,3 152 20,5 

 
Stämmer ganska bra 153 38,4 132 38,5 285 38,5 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 79 19,8 69 20,1 148 20,0 

 
Stämmer ganska dåligt 60 15,1 27 7,9 87 11,7 

 
Stämmer mycket dåligt 30 7,5 29 8,5 59 8,0 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 

 

        
Om en lärare kränker en elev agerar skolan 

      

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 10 2,5 5 1,5 15 2,0 

 
Stämmer mycket bra 91 22,9 107 31,2 198 26,7 

 
Stämmer ganska bra 91 22,9 80 23,3 171 23,1 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 95 23,9 63 18,4 158 21,3 

 
Stämmer ganska dåligt 43 10,8 33 9,6 76 10,3 

 
Stämmer mycket dåligt 68 17,1 55 16,0 123 16,6 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 
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Pojkar får bättre möjligheter än flickor 

      

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 7 1,8 5 1,5 12 1,6 

 
Stämmer mycket bra 19 4,8 12 3,5 31 4,2 

 
Stämmer ganska bra 36 9,0 12 3,5 48 6,5 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 123 30,9 83 24,2 206 27,8 

 
Stämmer ganska dåligt 60 15,1 48 14,0 108 14,6 

 
Stämmer mycket dåligt 153 38,4 183 53,4 336 45,3 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 

 

        

        
Flickor får bättre möjligheter än pojkar 

      

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 7 1,8 6 1,7 13 1,8 

 
Stämmer mycket bra 18 4,5 76 22,2 94 12,7 

 
Stämmer ganska bra 26 6,5 44 12,8 70 9,4 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 124 31,2 77 22,4 201 27,1 

 
Stämmer ganska dåligt 74 18,6 31 9,0 105 14,2 

 
Stämmer mycket dåligt 149 37,4 109 31,8 258 34,8 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 

 

         

 

Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan 

    

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 19 4,8 15 4,4 34 4,6 

 
Stämmer mycket bra 59 14,8 55 16,0 114 15,4 

 
Stämmer ganska bra 97 24,4 71 20,7 168 22,7 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 125 31,4 123 35,9 248 33,5 

 
Stämmer ganska dåligt 45 11,3 27 7,9 72 9,7 

 
Stämmer mycket dåligt 53 13,3 52 15,2 105 14,2 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 

 

        
Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd 

   

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 11 2,8 9 2,6 20 2,7 

 
Stämmer mycket bra 55 13,8 66 19,2 121 16,3 

 
Stämmer ganska bra 99 24,9 83 24,2 182 24,6 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 115 28,9 86 25,1 201 27,1 

 
Stämmer ganska dåligt 51 12,8 32 9,3 83 11,2 

 
Stämmer mycket dåligt 67 16,8 67 19,5 134 18,1 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 

 



86 
 

        
Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan 

    

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 12 3,0 12 3,5 24 3,2 

 
Stämmer mycket bra 69 17,3 72 21,0 141 19,0 

 
Stämmer ganska bra 126 31,7 100 29,2 226 30,5 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 101 25,4 82 23,9 183 24,7 

 
Stämmer ganska dåligt 49 12,3 35 10,2 84 11,3 

 
Stämmer mycket dåligt 41 10,3 42 12,2 83 11,2 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 

 

        
Det finns tillräckligt många ämnen att välja på inom elevens val/individuella valet 

  

        
  Flickor Andel % Pojkar Andel % Summa Andel % 

 
Ej svarat 19 4,8 14 4,1 33 4,5 

 
Stämmer mycket bra 80 20,1 81 23,6 161 21,7 

 
Stämmer ganska bra 90 22,6 86 25,1 176 23,8 

 
Stämmer varken bra eller dåligt 94 23,6 81 23,6 175 23,6 

 
Stämmer ganska dåligt 57 14,3 28 8,2 85 11,5 

 
Stämmer mycket dåligt 58 14,6 53 15,5 111 15,0 

 
Summa 398 100,0 343 100,0 741 100,0 

 

         

 

VAD TYCKER DU OM DE HÄR SAKERNA I DIN SKOLA? 

HÖGSTADIET 

Flickor 

      

       
  Mycket  Ganska  Varken bra  Ganska  Mycket  Inte 

  bra bra eller dåligt dåligt dåligt svarat 

Skolmiljön 14,1 41,5 19,1 13,3 11,1 1,0 

Skolbiblioteket 23,6 44,2 15,3 5,3 10,8 0,8 

Skolmaten 4,3 10,6 17,8 24,1 42,2 1,0 

Ditt schema 7,8 41,7 24,1 14,8 10,3 1,3 

Vid behov få extra hjälp 25,1 39,9 18,6 8,5 6,8 1,0 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



87 
 

 

Pojkar 

       
  Mycket  Ganska  Varken bra  Ganska  Mycket  Inte 

  bra bra eller dåligt dåligt dåligt Svarat 

Skolmiljön 22,2 40,2 16,9 9,6 9,9 1,2 

Skolbiblioteket 25,4 35,9 17,8 5,5 14,3 1,2 

Skolmaten 8,2 10,8 19,2 16,6 43,1 2,0 

Ditt schema 14,3 31,8 17,2 16,6 19,0 1,2 

Vid behov få extra hjälp 34,4 30,0 20,4 6,7 7,0 1,5 
 

 

 

GYMNASIET 

Flickor 

  Mycket  Ganska Varken bra Ganska Mycket Inte 

  bra bra eller dåligt dåligt dåligt svarat 

Skolmiljön 30,1 53,8 10,8 3,4 1,1 0,9 

Skolbiblioteket 35,1 32,3 13,5 6,0 11,2 1,9 

Skolmaten 8,2 18,3 19,6 22,6 30,1 1,3 

Ditt schema 19,6 39,6 21,7 13,1 5,2 0,9 

Vid behov få extra hjälp 21,1 41,1 21,9 9,0 4,7 2,2 
 

 

Pojkar 

  Mycket  Ganska Varken bra Ganska Mycket Inte 

  bra bra eller dåligt dåligt dåligt svarat 

Skolmiljön 32,3 47,1 13,9 3,5 2,5 0,7 

Skolbiblioteket 29,8 35,2 22,1 4,2 7,7 1,0 

Skolmaten 4,5 11,4 20,8 23,1 39,2 1,0 

Ditt schema 17,1 40,4 23,1 12,2 6,0 1,2 

Vid behov få extra hjälp 26,3 38,2 22,8 6,5 4,0 2,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

ELEVINFLYTANDE 

HÖGSTADIET 

I nedanstående tabeller görs en jämförelse mellan hur stor andel i procent som angett att man vill och får vara med och bestämma väldigt 
mycket eller ganska mycket om skolans verksamheter. 

Flickor 

   

    
Verksamhet Vill vara med Får vara med Differens 

  och bestämma och bestämma   

Vad man får lära sig 73,1 25,1 48,0 

Böcker/läromedel  55,7 11,5 44,2 

Grupparbete/projektarbete 73,9 34,1 39,8 

Skolmiljön inne  72,1 26,6 45,5 

Skolmiljön ute  52,3 19,8 32,5 

Reglerna i skolan 66,3 17,6 48,7 

Läxorna 72,3 16,6 55,7 

Proven 67,6 16,8 50,8 

Skolmaten 76,3 7,8 68,5 

Schemat 72,1 9,5 62,6 
 
 
 
 

   
Pojkar 

   

    
Verksamhet Vill vara med Får vara med Differens 

  och bestämma och bestämma   

Vad man får lära sig 71,2 36,2 35,0 

Böcker/läromedel  54,0 23,6 30,4 

Grupparbete/projektarbete 65,9 38,2 27,7 

Skolmiljön inne  62,1 32,9 29,2 

Skolmiljön ute  55,4 29,2 26,2 

Reglerna i skolan 62,4 28,9 33,5 

Läxorna 67,3 28,0 39,3 

Proven 65,0 28,3 36,7 

Skolmaten 64,2 18,7 45,5 

Schemat 68,8 23,6 45,2 
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GYMNASIET 

I nedanstående tabeller görs en jämförelse mellan hur stor andel i procent som angett att man vill och  får vara med och bestämma väldigt 
mycket eller ganska mycket om skolans verksamheter. 

Flickor 

Verksamhet Vill vara med  Får vara med  Differens 

  och bestämma och bestämma   

Vad man får lära sig 85,6 44,0 41,6 

Böcker/läromedel 63,2 22,3 40,9 

Grupparbete/projektarbete 89,7 58,3 31,4 

Skolmiljön inne 74,6 35,5 39,1 

Skolmiljön ute 52,7 21,5 31,2 

Reglerna i skolan 61,5 20,6 40,9 

Läxorna 86,9 35,5 51,4 

Proven 86,2 41,1 45,1 

Skolmaten 82,4 16,1 66,3 

Schemat 81,9 18,3 63,6 
 

Pojkar 

Verksamhet Vill vara med  Får vara med  Differens 

  och bestämma och bestämma   

Vad man får lära sig 74,9 36,4 38,5 

Böcker/läromedel 50,6 19,6 31,0 

Grupparbete/projektarbete 74,4 47,6 26,8 

Skolmiljön inne 64,8 30,3 34,5 

Skolmiljön ute 46,7 19,6 27,1 

Reglerna i skolan 56,6 18,4 38,2 

Läxorna 70,5 27,0 43,5 

Proven 72,0 34,8 37,2 

Skolmaten 72,5 12,9 59,6 

Schemat 72,9 19,1 53,8 
 

BRUKAR DU SKOLKA? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Nej 71,4 74,6 

Ja, någon gång per termin 15,6 14,9 

Ja, någon gång i månaden 5,8 4,1 

Ja, flera gånger i månaden 2,0 2,0 

Ja, flera gånger i veckan 4,8 4,4 

Ej svarat 0,5 0 
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Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Nej 54,0 49,1 

Ja någon gång per termin 23,7 24,1 

Ja någon gång i månaden 15,3 16,9 

Ja flera gånger i månaden 3,7 4,5 

Ja flera gånger i veckan 2,8 4,5 

Ej svarat 0,6 1,0 
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POLITIK, SAMHÄLLE OCH INFLYTANDE 

 

HUR INTRESSERAD ÄR DU AV POLITIK? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Mycket intresserad 7,8 10,8 

Ganska intresserad 18,8 16,0 

Inte särskilt intresserad 37,4 25,4 

Inte alls intresserad 35,9 47,2 

Ej svarat 0 0,6 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Mycket intresserad 7,1 11,9 

Ganska intresserad 27,7 27,3 

inte särskilt intresserad 32,9 27,5 

Inte alls intresserad 31,0 32,8 

Ej svarat 1,3 0,5 
 

 

HAR DU NÅGON GÅNG UNDER DET SENASTE ÅRET DELTAGIT I NÅGON AV FÖLJANDE AKTIVITETER ELLER KAN 

TÄNKA DIG ATT GÖRA DET? 

HÖGSTADIET 

Flickor 

Aktivitet Har jag Inte gjort men  Skulle jag Ej svarat 

  gjort kan tänka mig aldrig göra   

    göra det     

Skriva på en namninsamling 28,4 44,7 23,6 3,3 

Ta kontakt med någon politiker 11,8 34,4 50,8 3,0 

Skriva insändare 14,1 46,2 36,2 3,5 

Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt 15,8 29,9 51,0 3,3 

Delta i bojkotter/köpstrejker 3,0 25,4 67,1 4,5 

Delta i lagliga demonstrationer 5,0 33,2 57,8 4,0 

Vara medlem i ett politiskt parti 2,8 27,9 66,3 3,0 

Chatta/debattera politik på Internet 6,8 25,4 64,1 3,8 

Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 2,0 11,3 81,7 5,0 

Måla politiska slagord på allmän plats 2,3 6,3 87,4 4,0 

Ockupera byggnader 2,5 7,0 86,4 4,0 

Skada andras/allmän egendom i protest 2,8 7,0 85,4 4,8 
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Pojkar 

Aktivitet Har jag Inte gjort men  Skulle jag Ej svarat 

  gjort kan tänka mig  aldrig göra   

    göra det     

Skriva på en namninsamling 24,8 37,0 37,0 1,2 

Ta kontakt med någon politiker 8,7 29,7 60,3 1,2 

Skriva insändare 6,1 37,3 55,1 1,5 

Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt 13,1 35,0 50,4 1,5 

Delta i bojkotter/köpstrejker 7,0 31,5 59,5 2,0 

Delta i lagliga demonstrationer 7,0 37,3 55,1 0,6 

Vara medlem i ett politiskt parti 4,4 29,7 63,8 2,0 

Chatta/debattera politik på Internet 11,4 23,6 63,6 1,5 

Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 5,8 21,6 70,8 1,7 

Måla politiska slagord på allmän plats 4,4 19,0 75,2 1,5 

Ockupera byggnader 5,5 17,5 74,9 2,0 

Skada andras/allmän egendom i protest 6,1 17,5 74,6 1,7 
 

 

GYMNASIET 

Flickor 

  

     
     
  Har jag Inte gjort men  Skulle jag Ej svarat 

  gjort kan tänka mig aldrig göra   

     göra det     

Skriva på en namninsamling 26,9 53,1 19,4 0,6 

Ta kontakt med någon politiker 14,4 42,8 41,3 1,5 

Skriva insändare 15,3 53,1 30,5 1,1 

Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt 15,3 37,8 46,2 0,6 

Delta i bojkotter/köpstrejker 3,4 33,3 62,2 1,1 

Delta i lagliga demonstrationer 8,0 45,4 45,2 1,5 

Vara medlem i ett politiskt parti 5,2 34,8 58,7 1,3 

Chatta/debattera politik på Internet 10,8 34,0 53,8 1,5 

Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 1,5 17,2 80,0 1,3 

Måla politiska slagord på allmän plats 1,5 9,2 87,1 2,2 

Ockupera byggnader 1,3 8,6 88,6 1,5 

Skada andras/allmän egendom i protest 1,3 6,7 90,3 1,7 
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Pojkar 

 

 
Har jag Inte gjort men  Skulle jag Ej svarat 

  gjort kan tänka mig aldrig göra   

    göra det     

Skriva på en namninsamling 21,8 46,9 30,8 0,5 

Ta kontakt med någon politiker 13,6 34,2 51,9 0,2 

Skriva insändare 8,2 39,5 51,1 1,2 

Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt 13,6 35,0 50,9 0,5 

Delta i bojkotter/köpstrejker 4,2 34,0 60,8 1,0 

Delta i lagliga demonstrationer 7,2 35,0 56,8 1,0 

Vara medlem i ett politiskt parti 6,2 38,0 55,1 0,7 

Chatta/debattera politik på Internet 16,9 27,5 54,1 1,5 

Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 5,7 26,6 67,0 0,7 

Måla politiska slagord på allmän plats 3,7 17,6 77,7 1,0 

Ockupera byggnader 4,2 18,9 76,4 0,5 

Skada andras/allmän egendom i protest 4,0 18,9 76,2 1,0 
 

 

VAD ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ?  

Högstadiet 

  Flickor Pojkar Andel% 

Skola 37,7 32,9 35,5 

Sjukvård 33,9 29,2 31,7 

Lika lön för lika arbete för Män och kvinnor 44,5 16,6 31,6 

Arbete mot kriminalitet 24,1 36,7 30,0 

Skapa arbeten för unga 29,9 23,3 26,9 

Idrottsanläggningar 11,8 35,0 22,5 

Arbete mot främlingsfientlighet och rasism 21,6 20,4 21,1 

Bostäder för unga 17,6 21,0 19,2 

Djurens rättigheter 20,9 7,0 14,4 

Minska användandet av droger bland unga 15,8 10,8 13,5 

Arbetsmiljö i skolan 15,6 10,8 13,4 

Äldreomsorg 15,6 9,6 12,8 

Arbete för miljön 13,1 10,2 11,7 

Ungas psykiska hälsa 15,8 6,1 11,3 

Ställen för ungdomar att träffas 13,6 8,5 11,2 

Fritidsaktiviteter 6,3 15,5 10,5 

Barnomsorg 10,6 9,0 9,9 

Gator, vägar och cykelbanor 6,5 11,7 8,9 

Kollektivtrafik t ex bussar och tåg 8,5 8,2 8,4 

Stöd till föreningar 1,8 11,1 6,1 

Stöd till kulturverksamheter för unga 1,5 2,9 2,2 
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Gymnasiet 

  Flickor Pojkar Totalt 

Skapa arbeten för unga 53,3 52,9 53,1 

Sjukvård 41,1 32,5 37,1 

Skola 33,1 36,7 34,8 

Bostäder för unga 27,7 32,0 29,7 

Lika lön för lika arbete för Män och kvinnor 35,7 15,1 26,2 

Arbete mot kriminalitet 20,0 28,5 24,0 

Arbete mot främlingsfientlighet och rasism 24,9 18,4 21,9 

Idrottsanläggningar 13,8 21,8 17,5 

Kollektivtrafik t ex bussar och tåg 14,4 12,9 13,7 

Ungas psykiska hälsa 16,3 9,7 13,2 

Arbete för miljön 14,4 10,4 12,6 

Äldreomsorg 14,4 7,9 11,4 

Djurens rättigheter 16,8 3,7 10,7 

Fritidsaktiviteter 6,0 12,7 9,1 

Minska användandet av droger bland unga 10,8 6,5 8,8 

Ställen för ungdomar att träffas 8,4 7,9 8,2 

Arbetsmiljö i skolan 6,2 8,9 7,5 

Gator, vägar och cykelbanor 3,4 11,2 7,0 

Barnomsorg 6,2 4,7 5,5 

Stöd till föreningar 2,4 5,0 3,6 

Stöd till kulturverksamheter för unga 1,3 5,2 3,1 
 

 

HUR STOR MÖJLIGHET TYCKER DU ATT DU SJÄLV HAR ATT FÖRA FRAM DINA ÅSIKTER TILL DE SOM 

BESTÄMMER I KOMMUNEN? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Mycket stora möjligheter 1,8 5,5 

Ganska stora möjligheter 6,5 7,3 

Ganska små möjligheter 27,9 25,7 

Mycket små/inga möjligheter alls 20,9 22,7 

Vet inte 42,5 37,0 

Ej svarat 0,5 1,7 
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Gymnasiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Mycket stora möjligheter 0,9 5,2 2,9 

Ganska stora möjligheter 5,6 7,9 6,7 

Ganska små möjligheter 30,8 27,8 29,4 

Mycket små möjligheter 27,3 27,3 27,3 

Vet inte 35,3 31,5 33,5 

Ej svarat 0,2 0,2 0,2 
 

 

VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA I FRÅGOR SOM RÖR DEN KOMMUN DÄR DU BOR? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Ja 43,2 41,1 42,0 

Nej 55,8 55,1 55,7 

Ej svarat 1 3,8 2,3 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Ja 48,2 46,7 47,5 

Nej 50,5 52,9 51,6 

Ej svarat 1,3 0,5 0,9 
 

 

 

VILKEN ÄR ANLEDNINGEN TILL ATT DU INTE VILL VARA MED OCH PÅVERKA? 

Högstadiet 

  Flickor  Pojkar Totalt 

Jag vet för lite om hur jag ska göra 36,0 27,5 32,2 

Inte tillräckligt intresserad 57,7 49,2 54,1 

Jag har inte tid 23,9 23,3 23,8 

Tror inte det spelar någon roll 29,7 22,8 26,7 

Är på väg att flytta från kommunen 3,2 2,1 2,6 

Annat 9,9 16,9 13,0 
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Gymnasiet 

  Flickor  Pojkar Totalt 

Jag vet för lite om hur jag ska göra 34,0 22,1 28,3 

Inte tillräckligt intresserad 58,3 51,2 54,9 

Jag har inte tid 31,1 31,0 31,0 

Tror inte det spelar någon roll 34,9 31,5 33,3 

Är på väg att flytta från kommunen 2,1 3,8 2,9 

Annat 10,2 10,8 10,5 
 

 

 

TILL VEM ELLER VART VÄNDER DU DIG OM DU VILL PÅVERKA NÅGOT I DIN KOMMUN? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar Totalt 

Personlig kontakt/någon jag känner 15,1 17,2 15,9 

Politiskt parti eller ungdomsförbund 9,0 7,3 8,2 

Förening eller organisation 5,8 6,1 5,9 

Medierna 8,3 8,5 8,3 

Tjänstemän eller politiker 6,0 5,8 5,9 

Organiserad ungdomsgrupp t ex ungdomsråd 6,8 2,9 5,0 

Vill inte påverka 10,8 10,8 10,7 

Annat 7,0 3,5 5,4 

Vet inte 52,8 52,2 52,7 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar Totalt 

Personlig kontakt/någon jag känner 12,3 13,4 12,8 

Politiskt parti eller ungdomsförbund 9,2 8,2 8,8 

Förening eller organisation 6,7 2,0 4,5 

Medierna 9,9 8,9 9,4 

Tjänstemän eller politiker 4,1 7,2 5,5 

Organiserad ungdomsgrupp t ex ungdomsråd 4,9 3,7 4,4 

Vill inte påverka 6,0 6,7 6,3 

Annat 4,3 3,5 3,9 

Vet inte 63,0 58,3 60,8 
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HUR VIKTIGT TYCKER DU ATT DET ÄR ATT BESLUTSFATTARE I KOMMUNEN OCH GRUPPER AV UNGDOMAR 

TRÄFFAS OCH DISKUTERAR? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Mycket viktigt 20,9 20,1 20,5 

Ganska viktigt 32,7 22,4 28,0 

Varken viktigt eller oviktigt 27,6 21,6 24,9 

Inte särskilt viktigt 7,8 12,2 9,8 

Inte alls viktigt 9,0 19,5 13,8 

Ej svarat 2,0 4,1 3,1 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Mycket viktigt 23,2 24,1 23,6 

Ganska viktigt 35,9 29,3 32,8 

Varken viktigt eller oviktigt 24,7 25,6 25,1 

Inte särskilt viktigt 7,7 6,5 7,1 

Inte alls viktigt 7,3 12,2 9,6 

Ej svarat 1,1 2,5 1,7 
 

 

SKULLE DU VILJA TRÄFFA BESLUTSFATTARE I KOMMUNEN? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Ja 31,7 22,7 27,4 

Nej 66,3 74,6 70,3 

Ej svarat 2,0 2,6 2,3 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Ja 34,8 31,3 33,2 

Nej 64,1 66,5 65,2 

Ej svarat 1,1 2,2 1,6 
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HUR INTRESSERAD ÄR DU AV SAMHÄLLSFRÅGOR? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Mycket intresserad 8,0 9,0 8,4 

ganska intresserad 25,4 22,4 24,0 

inte särskilt intresserad 38,7 30,9 35,1 

inte alls intresserad 26,6 35,3 30,8 

Ej svarat 1,3 2,3 1,7 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Mycket intresserad 12,7 13,9 13,2 

Ganska intresserad 38,7 32,8 35,9 

Inte särskilt intresserad 30,8 29,8 30,3 

Inte alls intresserad 17,4 22,6 19,8 

Ej svarat 0,4 1,0 0,7 
 

 

 

HUR INTRESSERAD ÄR DU AV VAD SOM HÄNDER I ANDRA LÄNDER? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Mycket intresserad 10,8 15,7 13,0 

Ganska intresserad 41,5 37,9 39,8 

Inte särskilt intresserad 35,4 25,4 30,7 

Inte alls intresserad 11,8 20,1 15,9 

Ej svarat 0,5 0,9 0,7 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Mycket intresserad 12,7 12,4 12,6 

Ganska intresserad 47,1 39,2 43,4 

Inte särskilt intresserad 28,4 26,8 27,6 

Inte alls intresserad 11,0 20,3 15,3 

Ej svarat 0,9 1,2 1,0 
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TRYGGHET OCH HÄLSA 

OM DU TÄNKER TILLBAKA PÅ DET SENASTE HALVÅRET HAR NÅGOT AV FÖLJANDE HÄNT DIG? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar Totalt 

Jag har inte vågat gå ut 9,0 7,0 8,0 

Någon har hotat mig 14,3 15,2 14,9 

Någon har stulit från mig 12,1 12,8 12,4 

Utsatt för misshandel 7,0 6,7 6,8 

Utsatt för sexuellt våld/utnyttjande 5,3 4,1 4,7 

Inget av detta har hänt mig 72,1 68,8 70,5 
  

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar Totalt 

Jag har inte vågat gå ut 8,6 3,7 6,3 

Någon har hotat mig 7,3 15,6 11,2 

Någon har stulit från mig 11,2 15,6 13,2 

Utsatt för misshandel 2,8 6,0 4,3 

Utsatt för sexuellt våld/utnyttjande 2,6 3,2 2,9 

Inget av detta har hänt mig 75,3 70,2 72,9 
 

 

 

KÄNNER DU DIG TRYGG PÅ FÖLJANDE STÄLLEN? 

HÖGSTADIET 

Flickor 

     

      
  Ja, alltid Ja oftast Nej Ej svarat Totalt 

Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 79,4 17,1 2,5 1,0 100 

Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 37,4 45,0 17,1 0,5 100 

På väg till eller från skolan 72,1 23,1 4,0 0,8 100 

I klassrummet 73,9 22,1 3,5 0,5 100 

På rasterna i skolan 68,1 25,6 5,3 1,0 100 

På ungdomens hus, fritidsgård el. dyl. 50,8 32,7 10,1 6,5 100 

På diskotek eller annat nöjesställe 37,7 49,7 8,5 4,0 100 

Ute på stan på allmän plats 38,7 52,5 7,5 1,3 100 

På buss, tåg eller liknande 34,9 50,0 13,8 1,3 100 

I hemmet 86,7 9,3 2,8 1,3 100 
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Pojkar 

      
  Ja, alltid Ja oftast Nej Ej svarat Totalt 

Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 79,6 10,2 6,7 3,5 100 

Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 58,0 27,7 10,5 3,8 100 

På väg till eller från skolan 76,1 14,9 5,5 3,5 100 

I klassrummet 77,0 13,7 6,1 3,2 100 

På rasterna i skolan 71,7 16,6 8,2 3,5 100 

På ungdomens hus, fritidsgård el. dyl. 51,0 28,0 12,2 8,7 100 

På diskotek eller annat nöjesställe 47,2 36,7 9,9 6,1 100 

Ute på stan på allmän plats 51,9 34,1 9,3 4,7 100 

På buss, tåg eller liknande 52,2 33,5 10,2 4,1 100 

I hemmet 83,1 7,0 5,0 5,0 100 
 

 

GYMNASIET 

Flickor 

     

      
  Ja, alltid Ja oftast Nej Ej svarat Totalt 

Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 86,2 10,1 2,4 1,3 100 

Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 46,9 39,8 11,8 1,5 100 

På väg till eller från skolan 78,7 17,6 2,6 1,1 100 

I klassrummet 84,1 12,7 2,4 0,9 100 

På rasterna i skolan 84,1 12,7 2,4 0,9 100 

På ungdomens hus, fritidsgård el. dyl. 56,6 29,0 9,5 4,9 100 

På diskotek eller annat nöjesställe 40,9 47,1 9,5 2,6 100 

Ute på stan på allmän plats 41,1 50,5 7,3 1,1 100 

På buss, tåg eller liknande 37,4 49,5 11,8 1,3 100 

I hemmet 88,0 9,0 1,7 1,3 100 

      

      
Pojkar 

     

      
  Ja, alltid Ja oftast Nej Ej svarat Totalt 

Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 88,3 5,7 4,7 1,2 100 

Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 70,2 20,1 8,7 1,0 100 

På väg till eller från skolan 84,1 10,7 4,2 1,0 100 

I klassrummet 88,6 6,9 3,2 1,2 100 

På rasterna i skolan 85,4 10,2 3,7 0,7 100 

På ungdomens hus, fritidsgård el. dyl. 65,5 21,1 9,9 3,5 100 

På diskotek eller annat nöjesställe 54,8 32,3 9,9 3,0 100 

Ute på stan på allmän plats 53,8 38,5 6,2 1,5 100 

På buss, tåg eller liknande 59,8 33,7 5,0 1,5 100 

I hemmet 92,1 3,5 3,2 1,2 100 
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HAR DU BLIVIT MOBBAD ELLER UTFRYST DET SENASTE HALVÅRET? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Nej 82,4 86,9 84,5 

Ja 16,8 11,1 14,2 

Ej svarat 0,8 2,0 1,3 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar Totalt 

Nej 92,7 92,8 92,7 

Ja 7,3 6,7 7,0 

Ej svarat 0,0 0,5 0,2 
 

 

 

VAR HÄNDE DETTA? 

Högstadiet 

  Flickor Andel % Pojkar Andel % 

Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 4 6,0 7 18,4 

Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 4 6,0 8 21,1 

På väg till eller från skolan 13 19,4 12 31,6 

i Klassrummet 29 43,3 17 44,7 

På rasterna i skolan 40 59,7 20 52,6 

På träningen 7 10,4 9 23,7 

I en föreningslokal 5 7,5 9 23,7 

På ungdomens hus, fritidsgård el. dyl. 6 9,0 9 23,7 

På diskotek eller annat nöjesställe 6 9,0 8 21,1 

Ute på stan, på allmän plats 6 9,0 11 28,9 

På buss, tåg eller liknande 6 9,0 10 26,3 

I hemmet 4 6,0 6 15,8 

I någon annans bostad 6 9,0 8 21,1 

Vid telefonsamtal, sms eller e-post 25 37,3 16 42,1 

Annat 16 23,9 6 15,8 

Totalt 67 100,0 38 100,0 
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Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 8,8 25,9 

Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 5,9 22,2 

På väg till eller från skolan 14,7 22,2 

i Klassrummet 29,4 25,9 

På rasterna i skolan 41,2 44,4 

På träningen 8,8 14,8 

I en föreningslokal 8,8 22,2 

På ungdomens hus, fritidsgård el. dyl. 5,9 18,5 

På diskotek eller annat nöjesställe 5,9 22,2 

Ute på stan, på allmän plats 14,7 37,0 

På buss, tåg eller liknande 8,8 22,2 

I hemmet 8,8 14,8 

I någon annans bostad 11,8 25,9 

Vid telefonsamtal, sms eller e-post 32,4 37,0 

Annat 26,5 25,9 
 

 

 

HAR DU SJÄLV DELTAGIT I MOBBNING ELLER UTFRYSNING DET SENASTE HALVÅRET? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar Summa 

Nej 82,4 84,0 83,3 

Ja 17,3 14,0 15,7 

Ej svarat 0,3 2,0 1,1 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar Totalt 

Nej 94,6 87,8 91,5 

Ja 5,4 11,2 8,1 

Ej svarat 0,0 1,0 0,5 
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HUR BEDÖMER DU DITT ALLMÄNNA HÄLSOTILLSTÅND? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Mycket bra 29,9 51,0 

Ganska bra 42,2 29,4 

Någorlunda 15,3 10,5 

Ganska dåligt 7,5 2,9 

Mycket dåligt 3,3 3,5 

Ej svarat 1,8 2,6 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Mycket bra 26,7 40,0 

Ganska bra 45,2 38,2 

Någorlunda 18,7 13,4 

Ganska dåligt 5,6 4,2 

Mycket dåligt 3,0 2,5 

Ej svarat 0,9 1,7 
 

 

HUR OFTA ÄR DU SJUK? 

Högstadiet 

 Flickor Pojkar 

Inte sjuk lika ofta som andra 42,0 55,1 

Sjuk ungefär lika ofta som andra 48,2 34,4 

Sjuk oftare än andra 8,8 7,9 

Ej svarat 1,0 2,6 

 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Inte sjuk lika ofta som andra 38,1 55,1 

Sjuk ungefär lika ofta som andra 48,8 36,5 

Sjuk oftare än andra 12,0 7,4 

Ej svarat 1,1 1,0 
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HUR OFTA HAR DU HAFT FÖLJANDE BESVÄR UNDER DET SENASTE HALVÅRET? 

HÖGSTADIET 

Flickor       

       

 Varje dag Flera ggr En gång i Ngn gång Mer sällan Ej svarat 

  i veckan veckan i månaden eller aldrig  

Huvudvärk 7,3 17,8 20,4 35,4 17,1 2,0 

Ont i magen 4,5 14,3 18,1 48,2 14,1 0,8 

Svårt att somna 12,3 15,6 15,8 24,9 29,9 1,5 

Känt dig stressad 17,6 25,9 21,6 24,6 8,8 1,5 

Trött under dagarna 28,6 36,7 17,8 10,1 5,3 1,5 

Sovit dåligt på natten 14,6 16,3 15,8 23,1 28,4 1,8 

       

Pojkar       

       

 Varje dag Flera ggr En gång i Ngn gång Mer sällan Ej svarat 

  i veckan veckan i månaden eller aldrig  

Huvudvärk 6,7 9,6 12,0 36,2 32,7 2,9 

Ont i magen 3,8 7,6 11,7 35,3 36,7 5,0 

Svårt att somna 11,4 9,6 12,2 19,8 42,6 4,4 

Känt dig stressad 9,6 12,8 18,1 26,2 30,0 3,2 

Trött under dagarna 24,8 24,5 19,8 15,7 11,4 3,8 

Sovit dåligt på natten 11,4 12,2 13,4 25,9 33,2 3,8 

 

 

GYMNASIET 

Flickor 

 Varje dag Flera ggr En gång i Ngn gång Mer sällan Ej svarat 

  i veckan veckan i månaden eller aldrig  

Huvudvärk 6,5 23,0 19,6 31,4 18,3 1,3 

Ont i magen 6,0 15,1 14,8 49,2 13,5 1,3 

Svårt att somna 10,3 15,3 15,3 28,8 29,0 1,3 

Känt dig stressad 23,7 30,3 20,2 18,5 5,8 1,5 

Trött under dagarna 31,4 39,4 14,8 9,2 3,7 1,5 

Sovit dåligt på natten 13,1 19,4 16,1 27,1 22,6 1,7 
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Pojkar 

 Varje dag Flera ggr En gång i Ngn gång Mer sällan Ej svarat 

  i veckan veckan i månaden eller aldrig  

Huvudvärk 3,0 8,9 15,9 38,5 32,8 1,0 

Ont i magen 3,7 4,5 11,4 33,0 45,2 2,2 

Svårt att somna 10,2 14,6 18,9 22,8 30,0 3,5 

Känt dig stressad 9,7 18,6 21,3 26,3 22,1 2,0 

Trött under dagarna 24,6 38,7 19,1 10,4 5,2 2,0 

Sovit dåligt på natten 10,9 22,6 16,4 22,1 26,1 2,0 

 

 

 

HUR OFTA HÄNDER FÖLJANDE? 

HÖGSTADIET 

Flickor 

  Varje  Flera ggr En gång i Någon gång Mer sällan  Ej svarat 

  dag i veckan veckan i månaden eller aldrig   

Att du hoppar över frukosten 14,3 17,3 11,1 14,8 42,0 0,5 

Att du hoppar över lunchen 6,0 17,6 15,8 22,1 37,9 0,5 

Att du äter snabbmat 4,5 7,3 20,4 54,3 13,3 0,3 

Att du äter godis eller snacks 8,8 27,4 45,5 12,3 4,8 1,3 
 

Pojkar 

  Varje  Flera ggr En gång i Någon gång Mer sällan  Ej svarat 

  dag i veckan veckan i månaden eller aldrig   

Att du hoppar över frukosten 12,2 12,8 10,8 12,0 49,9 2,3 

Att du hoppar över lunchen 5,0 12,2 11,4 16,3 50,4 4,7 

Att du äter snabbmat 5,2 7,6 24,8 44,9 14,0 3,5 

Att du äter godis eller snacks 7,3 31,5 37,9 11,4 8,2 3,8 
 

 

GYMNASIET 

Flickor 

 Varje dag Flera ggr En gång i Någon gång Mer sällan  Ej svarat 

  i veckan veckan i månaden eller aldrig  

Att du hoppar över frukosten 14,0 16,1 11,4 11,8 45,6 1,1 

Att du hoppar över lunchen 3,7 12,9 14,6 20,2 46,7 1,9 

Att du äter snabbmat 1,9 8,6 20,0 53,5 14,4 1,5 

Att du äter godis eller snacks 4,1 31,4 37,6 20,6 5,2 1,1 
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Pojkar 

 Varje dag Flera ggr En gång i Någon gång Mer sällan  Ej svarat 

  i veckan veckan i månaden eller aldrig  

Att du hoppar över frukosten 15,6 20,1 11,9 11,2 40,0 1,2 

Att du hoppar över lunchen 3,5 8,4 11,7 15,6 58,8 2,0 

Att du äter snabbmat 4,2 13,2 38,5 35,7 7,2 1,2 

Att du äter godis eller snacks 7,7 31,3 34,2 18,6 6,7 1,5 

 

 

 

HUR OFTA BRUKAR DU TRÄNA SÅ DU BLIR ANDFÅDD ELLER SVETTAS? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Varje dag 5,5 26,5 

Flera gånger i veckan 51,0 47,8 

En gång i veckan 21,4 13,1 

Någon gång i månaden 13,3 5,0 

Mer sällan eller aldrig 8,0 5,2 

Ej svarat 0,8 2,3 
 

Gymnasiet 

 Flickor Pojkar 

Varje dag 7,1 19,1 

Flera ggr i veckan 46,2 45,4 

En gång i veckan 20,6 16,9 

Någon gång i månaden 15,3 10,2 

Mer sällan eller aldrig 9,7 7,7 

Ej svarat 1,1 0,7 
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HUR OFTA BRUKAR DU? 

HÖGSTADIET 

Flickor 

  Röka  Snusa Dricka Dricka starkare  

  cigaretter   folköl än folköl 

Aldrig 76,9 92,0 80,2 65,3 

En gång om året eller mer sällan 3,5 2,8 5,8 11,1 

Några gånger per år 5,3 1,5 4,3 6,5 

Någon gång i månaden 3,8 0,8 3,5 9,5 

En gång i veckan 1,3 0 0,8 2,5 

Flera gånger i veckan 1,5 0,3 0,5 1,0 

Varje dag 6,5 2,3 2,0 2,3 

Ej svarat 1,3 0,5 3,0 1,8 

      

 

Pojkar 

    

     
  Röka Snusa Dricka Dricka starkare 

  cigaretter   folköl än folköl 

Aldrig 79,9 82,2 72,9 74,9 

En gång om året eller mer sällan 5,8 4,1 7,0 4,4 

Några gånger per år 2,3 1,2 5,5 5,5 

Någon gång i månaden 0,9 1,5 4,4 5,0 

En gång i veckan 1,5 0,9 2,0 2,0 

Flera gånger i veckan 1,2 1,2 0,9 1,2 

Varje dag 6,4 6,4 4,4 4,1 

Ej svarat 2,0 2,6 2,9 2,9 
 

 

 

GYMNASIET 

Flickor 

  Röka cigaretter Snusa Dricka folköl Dricka starkare 

Aldrig 55,1 84,3 68,2 23,4 

En gång om året eller mer sällan 6,0 3,7 8,0 5,4 

Några gånger per år 8,2 5,2 10,1 18,3 

Någon gång i månaden 8,2 2,6 7,7 34,6 

En gång i veckan 4,1 0,4 3,2 14,0 

Flera gånger i veckan 6,0 0,6 0,6 1,9 

Varje dag 11,2 1,5 0,6 0,6 

Ej svarat 1,3 1,7 1,5 1,7 
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Pojkar 

  Röka cigaretter Snusa Dricka folköl Dricka starkare 

Aldrig 52,4 64,5 46,9 23,8 

En gång om året eller mer sällan 6,5 4,5 7,4 4,2 

Några gånger per år 9,4 5,5 13,4 15,1 

Någon gång i månaden 9,4 5,2 19,1 31,5 

En gång i veckan 4,2 1,2 5,5 14,6 

Flera gånger i veckan 4,5 2,5 2,7 5,2 

Varje dag 11,4 14,9 3,2 3,7 

Ej svarat 2,2 1,7 1,7 1,7 
 

 

HUR FÅR DU VANLIGEN TAG PÅ ALKOHOL? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Dricker inte alkohol 14,7 23,7 

Köper själv folköl 2,9 5,2 

Från syskon 7,4 12,4 

Från kompisar eller deras syskon 36,0 27,8 

Från egna föräldrar(med lov) 22,8 14,4 

Från egna föräldrar(utan lov) 14,0 3,1 

Från annan vuxen som bjuder 11,0 14,4 

Från annan vuxen som köper ut 28,7 14,4 

På restaurang, pub eller liknande 0,7 0 

Tillverkar själv 4,4 9,3 

Handlar utomlands 1,5 3,1 

På annat sätt 18,4 14,4 
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Gymnasiet 

 Flickor Pojkar 

Dricker inte alkohol 2,3 5,6 

Köper själv på systemet 1,1 4,9 

Köper själv folköl 2,3 8,2 

Från syskon 12,3 10,1 

Från kompisar eller deras syskon 47,1 39,2 

Från egna föräldrar(med lov) 14,0 13,4 

Från egna föräldrar(utan lov) 5,4 4,2 

Från annan vuxen som bjuder 14,3 10,8 

Från annan vuxen som köper ut 43,7 37,9 

På restaurang, pub eller liknande 9,7 9,2 

Tillverkar själv 1,1 7,2 

Handlar utomlands 0,3 5,2 

På annat sätt 20,6 22,9 

 

 

HUR OFTA DRICKER DU SÅ MYCKET ALKOHOL ATT DU KÄNNER DIG BERUSAD? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Aldrig 15,8 13,4 

en gång om året eller mera sällan 5,3 4,1 

Några gånger per år 3,3 3,2 

Någon gång i månaden 6,0 1,7 

Ett par gånger i månaden 2,5 2,0 

Någon gång i veckan 2,8 3,8 

Ej svarat 64,3 71,7 
 

Gymnasiet 

 Flickor Pojkar 

Aldrig 8,2 10,7 

En gång om året eller mera sällan 7,3 5,5 

Några gånger per år 17,6 14,1 

Någon gång i månaden 23,2 21,8 

Ett par gånger i månaden 13,8 12,4 

Någon gång i veckan 4,9 11,4 

Ej svarat 24,9 24,1 
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FÅR DU DRICKA ALKOHOL FÖR DINA FÖRÄLDRAR? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 6,0 6,1 

Nej 67,6 68,5 

Vet inte 21,9 16,9 

Ej svarat 4,5 8,5 
 

Gymnasiet 

 Flickor Pojkar 

Ja 36,8 42,2 

Nej 35,9 30,0 

Vet inte 23,4 23,8 

Ej svarat 3,9 4,0 

 

 

HAR DU NÅGON GÅNG? 

HÖGSTADIET 

Flickor 

  Nej Ja, en gång Ja, 2-10 Ja, 11-20 Ja, mer än Ej svarat 

      gånger gånger 20 gånger   

Använt hasch eller marijuana 94,0 2,3 0,8 0 2,8 0,3 

Använt annan narkotika 94,5 2,8 0,3 0 2,3 0,3 
 

Pojkar 

  Nej Ja, en gång Ja, 2-10 Ja, 11-20 Ja, mer än Ej svarat 

      gånger gånger 20 gånger   

Använt hasch eller marijuana 90,4 1,7 1,2 0,3 4,7 1,7 

Använt annan narkotika 91,0 0,9 1,5 0,3 4,7 1,7 
 

GYMNASIET 

Flickor 

  Nej Ja, en gång Ja, 2-10 Ja, 11-20 Ja, mer än Ej svarat 

      gånger gånger 20 gånger   

Använt hasch eller marijuana 88,8 3,9 3,4 1,1 1,9 0,9 

Använt annan narkotika 93,5 3,2 1,5 0,2 0,6 0,9 
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Pojkar 

  Nej Ja, en gång Ja, 2-10 Ja, 11-20 Ja, mer än Ej svarat 

      gånger gånger 20 gånger   

Använt hasch eller marijuana 82,9 6,0 4,2 0,7 5,7 0,5 

Använt annan narkotika 90,3 2,5 1,7 0,2 4,7 0,5 
 

 

 

HUR GAMMAL VAR DU NÄR DU (OM NÅGONSIN) GJORDE FÖLJANDE SAKER FÖR FÖRSTA GÅNGEN? 

HÖGSTADIET 

Flickor 

  Aldrig 11 år eller 12-13 år 14-15 år 16 år eller Ej svarat 

    yngre     äldre   

Rökte cigaretter 61,6 11,8 19,8 4,3 0 2,5 

Snusade 83,2 4,3 6,3 2,8 0 3,5 

Drack dig berusad 75,9 2,5 12,3 6,1 0 3,3 

Provade marijuana eller hasch 90,5 1,3 3 1,5 0,3 3,5 
 

 

 

Pojkar 

      
  

      
  Aldrig 11 år eller 12-13 år 14-15 år 16 år eller Ej svarat 

     yngre      äldre   

Rökte cigaretter 69,1 11,1 12,5 2,9 0 4,4 

Snusade 77,8 7,0 6,7 2,9 0 5,5 

Drack dig berusad 77,6 4,7 7 5 0 5,8 

Provade marijuana eller hasch 84,8 5,0 2,9 1,2 0,3 5,8 
 

 

GYMNASIET 

Flickor 

  Aldrig 11 år eller 12-13 år 14-15 år 16-17 år 18 år eller Ej svarat 

    yngre       äldre   

Rökte cigaretter 39,1 5,6 15,7 25,2 12,5 0,4 1,5 

Snusade 66,2 2,2 4,7 14,4 10,8 0,2 1,5 

Drack dig berusad 29,0 0,6 12,5 37,6 17,6 0,6 1,9 

Provade marijuana               

eller hasch 87,2 0,4 0,9 4,9 4,5 0,4 1,7 
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Pojkar 

  Aldrig 11 år eller 12-13 år 14-15 år 16-17 år 18 år eller Ej svarat 

    yngre       äldre   

Rökte cigaretter 40,7 8,7 11,9 19,8 17,2 0,2 1,5 

Snusade 49,9 5,8 10,6 17,9 13,4 0,2 2,2 

Drack dig berusad 30,0 3,2 11,6 29,8 22,4 1,0 2,0 

Provade marijuana               

eller hasch 80,5 2,7 1,7 4,5 8,4 0,7 1,5 
 

 

 

HAR DU DET SENASTE HALVÅRET, UPPLEVT ATT DU HAR BLIVIT ORÄTTVIST BEHANDLAD PÅ ETT SÄTT SÅ ATT 

DU KÄNT DIG KRÄNKT? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Nej 47,5 59,8 

Ja någon gång 43,0 27,1 

Ja flera gånger 8,3 9,3 

Ej svarat 1,3 3,8 
  

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Nej aldrig 53,3 64,0 

Ja någon gång 36,3 28,3 

Ja flera gånger 8,6 5,5 

Ej svarat 1,7 2,2 
 

 

JAG BLEV ORÄTTVIST BEHANDLAD I KONTAKT MED: 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Sjukvården 13,7 10,4 

Polisen/rättsväsendet 9,8 16,0 

Socialtjänsten 9,3 14,4 

Restaurang/diskotek 3,4 9,6 

Förening/organisation 2,9 8,0 

Skolans personal 30,4 35,2 

Andra elever 39,2 33,6 

Någon i min familj 28,9 17,6 

Annan privatperson 15,7 11,2 

Annat 19,6 27,2 
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Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Sjukvården 8,6 10,3 

Polisen/rättsväsendet 4,3 16,9 

Socialtjänsten 5,7 4,4 

Arbetsförmedlingen 0,0 2,2 

Försäkringskassan 0,0 3,7 

Restaurang/diskotek/pub/bar 6,7 5,1 

Organisation eller förening 2,9 5,9 

Skolans personal 30,6 30,1 

Andra elever 28,2 22,8 

Arbetsgivare 2,9 3,7 

Arbetskamrater 2,9 5,1 

Någon i min familj 27,3 18,4 

Annan privatperson 29,2 19,9 

Annat 21,5 27,9 
 

 

AV VILKEN ORSAK BLEV DU ORÄTTVIST BEHANDLAD? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Utländsk bakgrund/hudfärg 6,4 14,4 

Kön 8,8 13,6 

Sexuell läggning 3,9 6,4 

Ålder 10,8 12,8 

Utseende 22,5 24,0 

Funktionsnedsättning 3,9 6,4 

Religion 3,9 5,6 

Annat 41,7 36,0 

Vet inte 27,5 24,8 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Utländsk bakgrund/hudfärg 3,3 7,4 

Kön 6,2 5,9 

Sexuell läggning 1,4 8,1 

Ålder 11,0 8,1 

Utseende 10,5 16,2 

Funktionsnedsättning 2,4 3,7 

Religion 1,4 3,7 

Annat 45,5 43,4 

Vet inte 34,0 27,9 
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ARBETE OCH FRAMTID 

HAR DU NÅGOT EXTRAJOBB JUST NU? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 11,3 12,8 

Nej 86,9 83,4 

Ej svarat 1,8 3,8 
 

 

HUR OFTA JOBBAR DU? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Minst en gång i vecka 48,9 40,9 

Minst en gång i månaden 22,2 36,4 

Mindre än en gång i månaden 24,4 20,5 

Ej svarat 4,4 2,3 
 

 

HAR DU FÖRSÖKT FÅ EXTRAJOBB UTAN ATT LYCKAS? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 8,7 15,0 

Nej 90,2 82,5 

Ej svarat 1,2 2,4 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 34,4 29,8 

Nej 44,1 54,1 

Ej svarat 21,5 16,1 
 

 

HADE DU ETT SOMMARJOBB I SOMRAS? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 14,6 21,3 

Nej 82,7 73,5 

Ej svarat 2,8 5,2 
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Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 45,2 41,7 

Nej 53,1 56,6 

Ej svarat 1,7 1,7 
 

 

 

HUR FICK DU DITT SOMMARJOBB? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Genom någon i min egen familj 50,0 59,7 

Genom någon annan som jag känner 10,3 12,5 

Genom arbetsförmedlingen 3,4 1,4 

Genom kommunen 3,4 0,0 

Sökte utannonserad tjänst 1,7 2,8 

Kontaktade själv arbetsplatsen 15,5 8,3 

På annat sätt 15,5 15,3 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Genom någon i min egen familj 33,5 44,6 

Genom någon annan som jag känner 23,9 17,3 

Genom arbetsförmedlingen 0,0 0,0 

Genom kommunen 6,7 6,0 

Sökte utannonserad tjänst 2,4 1,2 

Kontaktade själv arbetsplatsen 25,4 22,6 

på annat sätt 8,1 8,3 
 

 

 

HAR DU FÖRSÖKT FÅ SOMMARJOBB UTAN ATT LYCKAS? 

Högstadiet 

 Flickor Pojkar 

Ja 10,8 10,2 

Nej 71,1 62,7 

Ej svarat 18,1 27,1 
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Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 31,2 24,3 

Nej 21,5 32,0 

Ej svarat 47,3 43,7 
 

 

 

OM DU HADE ALLA MÖJLIGHETER, VAD SKULLE DU DÅ HELST GÖRA DIREKT EFTER GRUNDSKOLAN? 

  Flickor Pojkar 

Gå gymnasieutbildning i hemkommunen 40,2 37,6 

Gå gymnasieutbildning i annan kommun 23,6 19,0 

Börja jobba 12,8 15,5 

Annat 6,5 6,7 

Vet inte 14,3 14,9 

Ej svarat 2,5 6,4 
 

 

 

 OM DU HADE ALLA MÖJLIGHETER, VAD SKULLE DU DÅ HELST GÖRA DIREKT EFTER GYMNASIET? 

  Flickor Pojkar 

Studera på högskola eller universitet 16,8 16,6 

Annat 2,2 4,0 

Vet inte 4,1 7,2 

Studera utomlands 12,9 10,7 

Studera på Komvux 0,6 0,7 

Studera på folkhögskola 1,1 1,7 

Jobba här  i kommunen eller annan kommun i närheten 6,0 12,4 

Jobba någon annanstans i Sverige 4,3 8,4 

Jobba utomlands 15,9 15,6 

Åka ut och resa 30,8 15,6 

Bo kvar hemma och bara ta det lugnt 3,2 4,7 

Ej svarat 2,2 2,2 
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VAD TROR DU ATT DU KOMMER ATT GÖRA DIREKT EFTER GYMNASIET? 

  Flickor Pojkar 

Studera på högskola eller universitet 28,0 27,3 

Annat 2,2 3,2 

Vet inte 9,0 8,4 

Studera utomlands 6,5 4,5 

Studera på Komvux 1,1 0,5 

Studera på folkhögskola 2,4 3,7 

Jobba här  i kommunen eller annan kommun i närheten 14,6 17,1 

Jobba någon annanstans i Sverige 6,9 6,9 

Jobba utomlands 8,6 5,7 

Åka ut och resa 12,5 7,9 

Bo kvar hemma och bara ta det lugnt 6,2 12,7 

Ej svarat 2,2 2,0 
 

 

 

TROR DU ATT DU KOMMER ATT FLYTTA FRÅN KOMMUNEN DÄR DU BOR? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 44,0 38,2 

Nej 12,1 15,5 

Vet inte 41,2 40,2 

Ej svarat 2,8 6,1 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Ja 57,4 53,1 

Nej 11,8 12,4 

Vet inte 28,6 32,0 

Ej svarat 2,2 2,5 
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VARFÖR KAN DU TÄNKA DIG ATT FLYTTA FRÅN KOMMUNEN? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Jobb 41,0 50,9 

Studier 37,5 27,5 

Flick-/pojkvän eller kompisar 27,1 31,2 

Vill prova på något nytt 33,9 20,4 

Annat  7,7 11,5 

Vet inte 14,2 15,2 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Jobb 56,0 62,7 

Studier 39,0 33,5 

Flick-/pojkvän eller kompisar 23,0 21,3 

Vill prova på något nytt 39,0 28,9 

Annat  3,8 8,2 

Vet inte 4,0 8,7 
 

 

VAD TROR DU SKULLE KUNNA FÅ DIG ATT FLYTTA TILLBAKA? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Jobb 14,3 20,2 

Studier 4,7 4,9 

Flick-/pojkvän eller kompisar 16,7 26,3 

Närheten till släkt och familj 34,2 24,6 

Bostadssituationen i kommunen 0,8 1,0 

Bättre miljö för mina barn att växa upp i 10,6 5,6 

Annat 3,7 4,9 

Vet inte 9,4 8,3 

Ingenting kan få mig att flytta tillbaka 5,5 4,1 
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Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Jobb 17,0 24,6 

Studier 3,7 6,3 

Flick-/pojkvän eller kompisar 16,9 20,2 

Närheten till släkt och familj 35,2 21,9 

Bostadssituationen i kommunen 1,8 1,9 

Bättre miljö för mina barn att växa upp i 10,5 6,7 

Annat 2,1 3,6 

Vet inte 6,8 9,7 

Ingenting kan få mig att flytta tillbaka 6,0 5,0 
 

 

OM DU HADE ALLA MÖJLIGHETER VAR SKULLE DU DÅ HELST VILJA BO OM TIO ÅR? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Där jag bor nu 11,6 18,4 

I en storstad i Sverige 22,1 16,9 

Mindre stad i Sverige 5,0 5,2 

På landsbygden i Sverige 4,8 4,1 

Utomlands 40,2 34,4 

Vet inte 14,1 12,5 

Ej svarat 2,3 8,5 
 

Gymnasiet 

  Flickor Pojkar 

Där jag bor nu 7,5 11,7 

I en storstad i Sverige 24,7 22,1 

I en mindre stad i Sverige 6,7 6,9 

På landsbygden i Sverige 6,2 6,9 

Utomlands 38,5 36,2 

Vet inte 13,8 13,9 

Ej svarat 2,6 2,2 
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VILKEN ÄR DEN HÖGSTA UTBILDNING DU PLANERAR ATT GÅ? 

Högstadiet 

  Flickor Pojkar 

Grundskola 2,0 2,9 

Gymnasium 14,8 18,4 

Yrkesutbildning efter gymnasiet 12,8 11,4 

Universitet eller högskola 32,9 27,4 

Annan utbildning 4,0 4,7 

Vet inte 30,2 25,1 

Ej svarat 3,3 10,2 
 

Gymnasiet 

 Flickor Pojkar 

Grundskola eller motsvarande 0,6 0,7 

Gymnasieskola eller motsvarande 11,6 20,6 

Yrkesutbildning efter gymnasiet 8,4 8,4 

Universitet eller högskola 58,7 50,6 

Annan utbildning 2,8 2,2 

Vet inte 15,1 15,1 

Ej svarat 2,8 2,2 

 

 

 

 

 

HUR SER DU ALLMÄNT PÅ FRAMTIDEN FÖR DIN EGEN DEL? 

HÖGSTADIET 

  Flickor Pojkar 

Mycket positiv                    1 31,7 39,1 

2 29,9 23,9 

3 13,1 11,1 

Varken eller                         4 12,8 10,5 

5 2,0 1,7 

6 1,5 0,6 

Mycket negativ                    7 2,8 4,1 

Ej svarat 6,3 9,0 

   
Medelvärde 

  

   
Flickor 2,35 

 
Pojkar 2,23 
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GYMNASIET 

  Flickor Pojkar 

Är mycket positiv               1 34,2 36,2 

2 29,5 29,5 

3 16,8 13,6 

Varken eller                        4 11,8 12,2 

5 2,2 2,0 

6 0,9 1,0 

Är mycket negativ              7 1,7 2,5 

Ej svarat 3,0 3,0 

   
Medelvärde 

  

   
Flickor 2,25 

 
Pojkar 2,25 
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