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Kommentarer och metodbeskrivning för arbetet med analysen:

Syftet med rapporten är att den ska vara så lättillgänglig som 

möjligt. Därför har  förhållanden som inte redovisats i figurer 

istället visats i textavsnitt i anslutning till dessa. Det har alltså 

funnits bakgrundsmaterial som förtjänat uppmärksamhet 

trots att det inte redovisats i figurerna, dessa talar för sig själva. 

Strävan har varit att åskådliggöra ungdomars svar så tydligt 

som möjligt såväl grafiskt som i kommenterande texter. I de 

fall där inga kommentarer getts angående skillnader mellan 

kön eller riket beror detta på att svaren varit mycket lika de 

som redovisats i figurerna. På vissa av frågorna har eleverna 

haft möjlighet att ange flera svarsalternativ varför summan 

av staplarna kan överstiga hundra procent. Då färre än sex 

individer angett ett svarsalternativ redovisas inte detta i 

MUCF:s enkätverktyg varför staplar i vissa figurer helt kan 

saknas. Alla staplar för riket visar genomsnittet för samtliga 

kommuner.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) innehåller frågor om ungas syn på fritid, skola,  
inflytande, politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete. Enkäten riktar sig till alla unga i Lessebo 
kommun som hösten 2019 gick i kommunala och fristående skolor. Undersökta åldrar är elever 
i grundskolans årskurser 7-9.

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

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

Motsvarande Luppenkät genomfördes vid samma tidpunkt i totalt 22 kommuner. Därför har 
jämförelser kunnat göras mot genomsnittet för dessa kommuner, vilka är geografiskt spridda 
över hela landet och såväl större som mindre än Lessebo. 

Av de som erbjöds delta i enkäten i grundskolans årskurser 7-9 svarade 255 elever. Bortfall 
kan bland annat förklaras med elevers sjukdom, att enkäter med för få svar sållats bort och 
att deltagande i enkäten byggde på frivillighet.

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

Lessebo kommun har som mål att bli 10 000 invånare till år 2025. Kommunens befolkning 
är relativt ung och resultatet från Lupp kommer tillsammans med medborgarundersökning, 
trygghetsmätning och medborgardialog ligga till grund för kommande års utvecklingsarbete. 

Inledning
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Jenny Ramnér
Kultur- och fritidschef
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Går på match eller  
idrottsevenemang

Läser böcker, tidningar, 
artiklar, bloggar el likn

Onlinespel, 
tv-spel, dataspel

Foto, film, tecknar, målar, 
skriver, pysslar, syr el likn

Teater, gör musik, dansar

Figur 1. Hur mycket/lite finns det att göra på fritiden? (%)

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

Till viss del saknas fritidsaktiviteter
Jämfört med tjejer svarar nio procent fler killar på högstadiet 
i Lessebo (årskurs 7-9) att de har mycket att göra på sin fritid.

Tre av tio av båda kön tycker att de har ganska lite att göra 
och en dubbelt så stor andel tjejer (13 mot 6 %) har väldigt lite 
eller ingenting att göra på sin fritid.

Nio procent fler unga på högstadiet i hela riket (genomsnittet 
för de 22 kommuner som deltog i Luppenkäten 2019) har 
mycket att göra.  

Jämfört med hela riket svarar sex procent fler i Lessebo att de 
har ganska lite att göra och fyra procent fler än i riket att de har 
lite eller ingenting att sysselsätta sig med på sin fritid.

Hinder för att utöva fritidsaktiviteter
Varje stapel visar de som svarat “stämmer helt” eller 
“stämmer delvis”. 

Den största skillnaden mellan könen är de tio procent fler 
killar vars familjer säger nej till att de utövar vissa fritids-
aktiviteter (29 mot 19 %). 

Sju procent fler killar tycker att det finns saker att göra men de 
avstår på grund av att de har svårigheter att ta sig dit och fyra 
procent fler killar avstår på grund av att det kostar för mycket. 

Sex procent fler tjejer tycker att det saknas aktiviteter som 
intresserar dem.

Jämfört med övriga medverkande kommuner svarar något lägre 
andelar i Lessebo att de upplever uppräknade hinder som orsak 
till att inte utnyttja befintligt utbud av fritidsaktiviteter.

Fritid
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Jämfört med tjejer har en högre andel killar mycket att göra på sin fritid. Den vanligaste orsaken för båda 
kön att inte utnyttja befintligt fritidsutbud är ointresse. Att idrotta eller sporta är den vanligaste syssel-
sättningen, näst vanligast är att vara ute i naturen och bland killar är det tre gånger vanligare att man 
spelar dataspel i någon form. Då man träffar sina kompisar sker det ofast hemma hos varandra, utomhus 
eller på nätet, något fler killar än tjejer tycker att det saknas fritidsaktiviteter och är också något oftare 
medlem i en förening. Jämfört med riket tycker större andelar både tjejer och killar i Lessebo att de har lite 
eller ingenting att göra på sin fritid.

inget som intresserar
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Figur 3. Jag gör följande minst en gång i veckan. (%)

Det här gör jag på min fritid
Sju av tio grundskoleelever i Lessebo tränar minst en gång i 
veckan. Fem procent fler killar jämfört med tjejer tränar i den 
omfattningen.

En dubbelt så stor andel tjejer spelar teater, skapar musik eller 
dansar och en mer än dubbelt så stor andel tjejer jämfört med 
killar fotar, filmar, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller 
liknande.

Den allra största skillnaden mellan könen är de nittio procent 
killar jämfört med trettiotvå procent tjejer som spelar olika 
typer av datorspel minst en gång i veckan.

Elva procent fler tjejer läser böcker, tidningar, artiklar etc.

Förutom de nio procent fler killar som går på en match eller 
besöker ett idrottsevenemang minst en gång i veckan är det i 
övrigt inte några anmärkningsvärda skillnader i hur tjejer och 
killar tillbringar sin fritid.

Jämfört med riket är det något mindre vanligt att unga i Lessebo 
tränar, ägnar sig åt teater/dans/musik, foto/film/teckna etc, 

Däremot är det betydligt vanligare att unga i Lessebo besöker 
biblioteket eller går på en match/idrottsevenemang.

En dubbelt så stor andel i riket besöker en fritidsgård minst en 
gång i veckan.
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Figur 4. Här träffar jag mina kompisar på fritiden. (%) Figur 5. Saknas fritidsaktiviteter där du bor? (%)

Vanligast att träffas hemma hos varandra
För både tjejer och killar är det absolut vanligast att man träffar 
sina kompisar hemma hos varandra och i synnerhet gäller det 
för tjejer (86 mot 71 %). 

Jämfört med killar ses tjejer mycket oftare i en galleria/köpcen-
trum eller i centrum/på stan.

Killar träffas betydligt oftare utomhus (66 mot 47 %) och något 
oftare på fritidsgården.

För både tjejer och killar är det ungefär lika vanligt att man umgås 
över sociala medier, i en idrotts- eller sporthall eller “annanstans”.

De största skillnaderna jämfört med övriga medverkande 
kommuner är att det är vanligare bland unga i Lessebo att 
träffas över sociala medier (7 % fler) eller utomhus (10 % fler).

I riket är det däremot vanligare att man ses på ungdomens hus 
eller fritidsgården (9 % fler) eller i centrum/på stan (7 % fler).

Fritidsaktiviteter där man bor
Ett genomsnitt för båda kön i Lessebo visar att fyrtiotvå 
procent tycker att det saknas saker att göra på fritiden i det 
egna bostadsområdet.

Det är små skillnader mellan tjejer och killar i Lessebo då det 
gäller hur man besvarat frågan, fyra procent fler killar tycker att 
det saknas fritidsaktiviteter där de bor.

Var fjärde är nöjd med befintligt utbud medan trettiofyra 
procent inte har någon uppfattning i frågan.

En elva procent högre andel i riket jämfört med Lessebo tycker 
inte att det saknas saker att göra där de bor. 

I likhet med bosatta i Lessebo svarar var tredje i riket att de 
inte vet om det saknas fritidsaktiviteter i sitt bostadsområde.
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”Att det finns ställen där ungdomar kan vara och hänga.”

”Vi har ingenstans att vara med sina kompisar på kvällen i Kosta, asså något varmt ställe. Något ställe kunde vara öppet så att jag    
  och mina vänner kan gå in och umgås där och inte frysa ihjäl. Kan vi göra ett ställe i Kosta där ungdomar kan träffas typ?”

Fritidsaktiviteter som jag tycker saknas (tjejer)
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Vet inteJa Nej

”Innebandy i våra åldrar i Hovmantorp eller Lessebo och inte bara damlag!”

”Fritidsgård eller en snabbmat restaurang skulle vara bra så att man kan umgås.”

”Eftersom många ungdomar träffas mycket utomhus hade det varit jättekul att ha en byggnad eller en lokal där man kan samlas och  
 hänga med varandra. Där det finns värme. Som en fritidsgård.”

”Karate, simning, fotboll, bowling, simhall och golf.”

”Dreja, skapa i lera. En ridskola eller liknande”

”Bada och vara i gympasal med vänner... det är för kallt att vara ute och hänga.”
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Medlemskap i föreningar
Som framgår av figuren är strax under hälften av alla elever i  
grundskolans årskurser 7-9 i Lessebo medlem i en förening.

Fyra procent fler killar jämfört med tjejer har hittat en väg in i 
föreningslivet.

Jämfört med hela riket är det inte lika vanligt att man i Lessebo 
gått in i föreningslivet, skillnaden mot riket är nio procent.
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Figur 6. Jag är medlem i en förening. (%)

 Tjej  Lessebo
 Kille Lessebo
 Riket

    FRITID

”Nånstans man kan vara inne fast ändå inte hemma.”

”Fritidsgård i Hovmantorp, multi arena, dreamhack, hockey finns inte i hela kommunen det borde finnas i Hovmantorp inom 3 år.”

”T.ex. simhall, ställen att äta på, aktiviteter.”

”Någon plats att vara och typ spela pingis, biljard m.m.”

”Områden man kan vara på med mopeden, någonstans inomhus där man kan umgås när det är kallt.”

”Jag vill ha roliga ställen där man kan göra något så jag inte behöver åka till Växjö för att ha roligt.”

”Jag vet inte, men något roligt att göra på fritiden. T.ex. basket eller rolig plats för ungdomar.”

”Motoraktiviteter, fotboll inomhus, gaminglokal.”

”Något som man kan göra med vänner utan att lämna samhället.”

Fritidsaktiviteter som jag tycker saknas (killar)
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Rasism och sexuella trakasserier 
Varje enskild stapel visar de som svarat att respektive påstående 
stämmer helt eller att det stämmer till stor del.

Var fjärde elev årskurs 7-9 i Lessebo tycker att påståendet om 
rasism stämmer och var åttonde elev instämmer i att sexuella 
trakasserier förekommer.

Fördelat per kön svarar fyra procent fler tjejer att rasism är 
ett problem. På frågan om man anser att sexuella trakasserier 
förekommer svarar tolv procent av båda kön att så är fallet.

Det gick även att välja svarsalternativet “Vet inte” och något 
fler än var fjärde tjej (29 %) och kille (26 %) visste inte om det 
förekommer rasism på skolan.
Motsvarande för sexuella trakasserier är drygt var tredje tjej 
(33 %) och kille (38 %).

Jämfört med riket anser fyra procent fler i Lessebo att det finns 
rasism på skolan. Två procent fler i riket svarar att det före-
kommer sexuella trakasserier på deras skola.

Ett par procent fler i riket jämfört med Lessebo svarar att de 
inte vet om det förekommer rasism eller sexuella trakasserier 
på deras skola.

Tjejer mest nöjda med lärare/undervisning 
I genomsnitt för båda kön tycker sjuttiofem procent grunds-
kole-elever  i Lessebo ganska eller mycket bra om såväl 
undervisning som lärare.

Som framgår av figuren gillar något fler tjejer än killar både 
undervisningen och sina lärare.

En sex procent högre andel i riket tycker bra om undervisningen 
och en fyra procent högre andel i riket tycker bra om sina lärare.

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

Figur 8. Rasism eller sexuella trakasserier? (%)

Skola
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Ungefär åtta av tio elever är nöjda med lärare och undervisning och något fler tjejer jämfört med killar 
anser att främlingsfientlighet och sexuella trakasserier förekommer på skolan. Minst en dubbelt så stor 
andel av båda kön vill vara med och bestämma, detta jämfört med den andel som anser sig få göra det. 
Tjejer vill i högre grad än killar vara med och påverka inom skolan. En högre andel killar anser att mobb-
ning förekommer på skolan och en något högre andel killar har också blivit mobbade eller utfrysta under 
en längre period det senaste halvåret.

 Tjej  Lessebo
 Kille Lessebo
 Riket
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 Kille Lessebo
 Riket
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Möjlighet att påverka i skolan (vill)
Inom skolans samtliga uppräknade områden vill en större andel 
tjejer vara med och bestämma.

Skillnaden mellan könen är inom samtliga områden ungefär 
tjugo procent. Undantaget är de åtta procent fler tjejer som vill 
vara med och påverka vad de får lära sig.

I hela riket han man svarat i stort sett som i Lessebo. En skillnad 
som ändå finns är på frågan till vilken grad man vill vara med 
och påverka hur studierna bedrivs där fyra procent fler i riket 
skulle vilja vara delaktiga i de besluten.

Det andra skillnaden mot riket är de fyra procent fler i Lessebo 
skulle vilja vara med och påverka schemat.

Figur 10. Andelar som vill vara med och bestämma. (%)Figur 9. Andelar som får vara med och bestämma. (%)

Önskan att påverka i skolan (får)
I motsats till frågan i vilken utsträckning man vill vara med och 
bestämma inom vissa av skolans områden ser mönstret lite 
annorlunda ut då frågan är till vilken utsträckning man anser sig 
få vara med och påverka.

I genomsnitt för båda kön och inom samtliga områden tycker 
mindre än var tredje elev att de får vara med och bestämma.

Fler tjejer än killar svarar att de får vara med och påverka läxor 
och hur de arbetar.

Fler killar än tjejer tycker att de kan påverka vad de får lära sig 
och hur schemat ska se ut.

Lessebo har svarat ungefär som riket. Det som skiljer mot riket 
är de sju procent fler i Lessebo som får påverka sina läxor och 
fem procent fler som får påverka schemat.
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Viljan att vara delaktig i de beslut som påverkar skolan kan i allmänhet sägas vara minst dubbelt så stor, inom vissa områden flera gånger 
större, jämfört med hur eleverna själva bedömer sina möjligheter att delta i påverkansprocessen.  

 Tjej  Lessebo
 Kille Lessebo
 Riket

 Tjej  Lessebo
 Kille Lessebo
 Riket



Lessebo Riket

Fler killar svarar att mobbning förekommer
Sexton procent av samtliga elever svarar att påståendet om 
mobbning på skolan  “stämmer inte alls”.

En större skillnad mellan könen är de elva procent fler killar  
som anser att det förekommer mobbning på skolan.

Var fjärde elev angav svarsalternativet “Vet inte”. Könsfördel-
ningen var tjugosju procent tjejer och tjugotvå procent killar.

I genomsnitt för båda kön jämfört med riket tycker en nio 
procent större andel i Lessebo att mobbning är ett problem. 

I riket svarar tjugonio procent och i Lessebo tjugofem procent 
att det inte vet om mobbning förekommer på skolan.

Mobbad eller utfryst
Att utsättas för mobbing eller utfrysning under en längre tids-
period är något vanligare bland killar än hos tjejer. 

Var femte tjej och kille har blivit utsatt för mobbning, trakasse-
rad eller utfryst vid enstaka tillfällen under det senaste halvåret. 

De allra flesta, tre av fyra, har varken utsatts för regelbunden 
mobbning eller mobbats vid enstaka tillfällen under det senaste 
halvåret.

Jämfört med riket har lika stora andelar i Lessebo blivit 
mobbade under en längre tidsperiod, vid enstaka tillfällen eller 
inte varit utsatta alls.

Figur 11. Mobbning förekommer på min skola. 
 Stämmer helt eller till stor del. (%) 

Figur 12. Mobbad, trakasserad eller utfryst under en längre  
 tidsperiod de senaste sex månaderna? (%)
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    SKOLA

Foto: Per Strååth
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Varannan vill vara med och påverka
I genomsnitt för båda kön vill hälften av alla vara med och 
påverka i frågor som rör kommunen.

Nio procent fler tjejer jämfört med killar skulle vilja vara med i 
beslutsprocessen.

Genomsnittet för samtliga kommuner som genomfört enkäten 
visar att benägenheten för att vilja delta i beslut som rör 
kommunen är sex procent högre i Lessebo.

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

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

Inflytande och politik
I genomsnitt för båda kön vill hälften av alla vara med och påverka inom kommunen, tjejer i högre grad 
än killar. Av de som inte vill påverka svarade sex av tio att de inte var intresserade medan var tredje tyckte 
att de kunde för lite eller att de inte trodde att det skulle spela någon roll. Var tredje elev är intresserad 
av politik eller samhällsfrågor och varannan av händelser i andra länder. Fyra av tio (något fler tjejer) har 
förtroende för politiker och sex av tio (betydligt fler killar) litar på vuxna i största allmänhet och var fjärde 
anser att de har stora möjligheter framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.
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Orsaker till att inte vilja påverka
Frågan besvarades av de som tidigare uppgett att de inte ville vara 
med och påverka. 

Den enskilt främsta orsaken till att inte vilja vara med och 
påverka är ointresse. I genomsnitt för båda kön har en nästan 
dubbelt så stor andel angett det som skäl jämfört med det näst 
vanligaste svarsalternativet som är att man tycker sig kunna för 
lite.

På samtliga alternativ utom “Annat” är andelen tjejer jämfört 
med killar betydligt högre.

De största skillnaderna mellan könen är de fjorton procent fler 
tjejer som tycker att de kan för lite eller som inte är tillräckligt 
intresserade.

Fem procent fler i Lessebo jämfört med riket, tycker att de kan 
för lite och några procent fler i Lessebo tror inte att de kan 
påverka än om de försökte.

Jämfört med riket anger en dubbelt så stor andel i Lessebo “An-
nat” som skäl för att inte vilja vara med och påverka.

Lessebo Riket
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    INFLYTANDE

  

Vem jag kontaktar då jag vill påverka.
Nästan hälften av alla unga vet inte vem de ska vända sig om de 
vill påverka något inom kommunen. 

En större andel killar skulle vända sig till någon de känner 
medan lika stora andelar tjejer och killar skulle kontakta ett 
politiskt parti eller ett ungdomsförbund.

En större skillnad mellan könen är den dubbelt så stora andel 
tjejer som skulle använda sig av sociala medier för att nå fram 
med sitt budskap. 

Det omvända förhållandet mellan könen gäller för de som 
svarar att de skulle kontakta en tjänsteperson eller politiker där 
en dubbelt så stor andel killar anger att de tror att det skulle 
kunna vara en framkomlig väg.

Något fler tjejer säger att de inte vet vem de skulle kontakta om 
de vill vara med och påverka.

Elever i årskurs 7-9 Lessebo svarar i stort som riket, ett undan-
tag är att några procent fler i riket som skulle vända sig till någon 
de känner eller till ett politiskt parti eller ungdomsförbund.

Jämfört med riket svarar sex procent fler i Lessebo att de inte vet 
till vem eller vart de skulle vända sig om de ville påverka.

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

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

Så här har jag gjort då jag velat påverka!
Jämfört med tjejer har killar i Lessebo varit varit mer aktiva inom 
samtliga områden utom ett då de velat utöva inflytande. 
Undantaget är de två procent fler tjejer som deltagit i 
demonstrationer.

Allra störst är skillnaderna mellan könen då det gäller de som 
kontaktat en politiker/beslutsfattare eller diskuterat politik/
samhällsfrågor på nätet där åtta respektive sex procent fler kil-
lar engagerat sig.

Jämförelsen mot riket visar i likhet med hur tidigare frågor 
besvarats inte på några större skillnader. 

Ett par skillnader som ändå finns är de fyra procent fler i 
Lessebo som kontaktat en politiker eller beslutsfattare och de 
fem procent fler i riket som gillat eller delat inlägg om politik och 
samhällsfrågor på nätet.
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Intresse för samhälle och politik

Politik
Intresset för politik är lika stort bland tjejer och killar med trettio 
procent för vardera kön. 
Fyra procent fler tjejer är mycket intresserade medan fyra pro-
cent fler killar är ganska intresserade.

Jämfört med riket är intresset några procent högre i Lessebo.

Samhällsfrågor
Fem procent fler tjejer har ett intresse i största allmänhet för 
samhällsfrågor.

Jämfört med riket är intresset ett par procent lägre i Lessebo.

Händelser i andra länder
I motsats till samhällsfrågor där fem procent fler tjejer var 
intresserade är killar överrepresenterade med fem procent då 
det kommer till intresset för händelser i andra länder.

Jämfört med riket är intresset sex procent lägre i Lessebo.

Mina möjligheter nå fram till beslutsfattare
Var fjärde elev tycker att de har ganska stora eller mycket stora 
möjligheter framföra sina åsikter till de som bestämmer i 
kommunen.

Trettio procent tjejer och trettionio procent killar tycker att de 
har små eller inga möjligheter alls framföra sina åsikter till 
kommunala beslutsfattare.

Drygt fyra av tio vet inte vilka möjligheter de har att nå fram till 
de som bestämmer. Betydligt fler tjejer (46 %) jämfört med killar 
(37 %) är av den uppfattningen.

I hela riket tycker en fyra procent lägre andel, jämfört med 
Lessebo, att de har stora eller mycket stora möjligheter fram-
föra sina åsikter.

En lika stor andel som i Lessebo tycker att de har små eller
inga möjligheter alls och en något högre andel i riket vet inte
vilka deras möjligheter är.

Figur 17. Ganska eller mycket intresserad av följande. (%) Figur 18. Mina möjligheter att framföra åsikter till de som  
 bestämmer i kommunen. (%)
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Förtroendet för vuxna
Bland Lessebos grundskoleelever har drygt fyra av tio ett stort 
eller mycket stort förtroende för politiker, motsvarande för 
vuxna i allmänhet är drygt sex av tio. 

Något fler tjejer jämfört med killar litar på politiker medan så 
mycket som tretton procent fler killar uttrycker att de har
mycket förtroende för vuxna i största allmänhet.

Jämfört med riket är förtroendet för politiker ett par procent 
högre i Lessebo. 

Förtroendet för vuxna personer är sex procent högre i riket jäm-
fört med Lessebo.

Figur 19. Stort eller mycket stort förtroende för ... (%)
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Hälsa och trygghet
En stor majoritet av alla elever på högstadiet mår ganska eller mycket bra medan fler tjejer jämfört med 
killar upplever psykosomatiska besvär. En högre andel killar tränar varje dag eller flera dagar i veckan och 
en dubbelt så stor andel killar jämfört med tjejer har blivit bestulna eller misshandlade under det senaste 
halvåret. Det motsatta gäller för sexuella trakasserier med en högre andel drabbade tjejer. Tryggheten i 
Lessebo är god på de flesta platser, förutom under träning/fritidsaktiviteter där den kan vara något lägre. 
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Tjejer upplever fler besvär
De allra vanligaste besvären är i genomsnitt för båda kön i 
nämnd ordning: 
Stress, svårt att somna och deppig eller nedstämd.

De besvär som främst drabbat tjejer är stress, deppig/nere och 
svårt att somna.

För killar är stress, svårt att somna och sovit dåligt på natten det 
som varit besvärligast.

Elva procent fler tjejer jämfört med killar har haft huvudvärk och 
sju procent fler tjejer har haft ont i magen.

Sexton procent fler tjejer än killar har känt av stress minst en 
gång i veckan under det senaste halvåret och sjutton procent 
fler tjejer har varit nere eller deppiga.

Det som bryter mönstret vid jämförelsen mellan könen är de 
lika stora andelar, drygt fyra av tio, som har haft svårt att somna 
och några procent färre tjejer har sovit dåligt på natten.

Det som skiljer mellan riket och Lessebo är främst de nio 
procent högre andelarna i riket som upplevt stress och som va-
rit deppiga eller nere.

Figur 20. Jag har haft följande besvär minst en gång 
                 i veckan under det senaste halvåret. (%)
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Utsatthet för kriminellt beteende i vardagen
Hotad
Marginellt fler killar än tjejer har blivit hotade.

Bestulen
En dubbelt så stor andel killar har blivit bestulna.

Misshandlad
En nästan dubbelt så stor andel killar har blivit misshandlade.

Sexuellt våld/utnyttjad
En dubbelt så stor andel tjejer har blivit utsatta.

Jämfört med riket har ett par procent fler i Lessebo blivit hotade, 
en lika stor andel som i riket har blivit bestulna, en dubbelt så 
stor andel i Lessebo (11 mot 6 %) har utsatts för misshandel och 
en lika stor andel som i riket har blivit utsatta för sexuellt våld 
eller blivit utnyttjade.

Figur 21.  Något av detta har hänt mig under det 
  senaste halvåret. (%)
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Killar flitigast att träna
Fjorton procent fler killar jämfört med tjejer tränar varje dag 
eller flera gånger i veckan i en sådan utsträckning att de blir 
andfådda eller svettas. 

Det är mer än dubbelt så vanligt att tjejer tränar en gång i 
veckan.

Att aldrig träna eller att träna ett par gånger i månaden är 
ungefär lika vanligt bland både tjejer och killar. Ungefär var 
femte tränar i den utsträckningen.

Det är några procent vanligare i riket att träna varje dag eller 
flera gånger i veckan och några procent vanligare i Lessebo att 
aldrig träna eller bara träna ett par gånger i månaden.

Figur 24. Hur ofta tränar du så att du blir 
 andfådd eller svettas? (%)

Figur 23. Jag hoppar över följande måltider flera gånger i   
                 veckan eller i stort sett varje dag. (%)

Slarv med frukost, lunch och middag
Nästan hälften av samtliga hoppar över frukosten flera gånger i 
veckan eller i stort sett varje dag.

Det är vanligare att tjejer jämfört med killar hoppar över både 
frukost, lunch och middag.

Skillnaden mellan könen är att ungefär tio procent fler tjejer  
som hoppar över samtliga måltider.

Jämfört med riket är det vanligare i Lessebo att man hoppar över 
frukosten (12 % fler), lunchen (4 % fler) och middagen (10 % fler).

Figur 22. Har du under det senaste halvåret blivit orättvist  
 behandlad på ett sätt så att du mått dåligt? (%)

Orättvist behandlad
Några procent fler killar, jämfört med tjejer, har upplevt att 
de vid flera tillfällen under det senaste halvåret blivit orättvist 
behandlade.

Var tredje tjej och var femte kille har vid något enstaka tillfälle 
under det senaste halvåret upplevt att de fått en orättvis 
behandling.

Nio procent fler killar (68 %) jämfört med tjejer (59 %) har inte 
upplevt att de blivit illa behandlade under det senaste halvåret.

I hela riket har fjorton procent blivit orättvist behandlade flera 
gånger under de senaste sex månaderna (Lessebo 11%).

Några fler procent i riket har också upplevt orättvis behandling 
vid enstaka tillfällen.
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Nyttjande av alkohol och tobak

Rökning
87 % i Lessebo röker sällan eller aldrig.
Tjejer: 85 %
Killar:  89 %
Riket: 91 %

Snus
84 % i Lessebo snusar sällan eller aldrig.
Tjejer: 87 %
Killar:  82 % 
Riket: 92 %

Folköl
88 % i Lessebo dricker sällan eller aldrig folköl.
Tjejer: 89 %
Killar:  87 %
Riket: 93 %

Starköl, vin eller sprit
80 % i Lessebo dricker sällan eller aldrig starköl, vin, sprit.
Tjejer: 77 %
Killar:  82 %
Riket: 88 %
I Lessebo årskurs 7-9 röker åttta procent tjejer och fem procent 
killar i stort sett varje dag eller som minst en gång i veckan. Det 
är två procent fler jämfört med riket.

Sju procent tjejer och fjorton procent killar snusar minst en 
gång i veckan, vilket är sex procent mer än riket.

Fem procent, båda kön Lessebo, dricker folköl minst en gång i 
veckan, motsvarande för riket är tre procent.

Sex procent, båda kön Lessebo, dricker starkare alkohol minst 
en gång i veckan, vilket är två procent mer än för riket.

Föräldrars syn på ungdomars alkoholvanor
Tio procent tjejer och sju procent killar får dricka alkohol för sina 
föräldrar.

Samtidigt är det också marginellt fler tjejer som inte får dricka 
för sina föräldrar.

Att fler tjejer jämfört med killar både får dricka och inte dricka 
för sina föräldrar beror på att bara femton procent tjejer mot 
tjugoen procent killar uppgett att de inte vet om de har 
föräldrarnas tillåtelse.

Jämfört med riket får en dubbelt så stor andel i Lessebo dricka 
alkohol för sina föräldrar (8 mot 4 %). 

En nio procent högre andel i riket får inte dricka för föräldrarna.

 Figur 25. Jag gör sällan eller aldrig följande...  (%)

Figur 27. Får du dricka alkohol för dina föräldrar? (%)

18

Röker

 Lessebo  
 Riket

100

80

20

60

Snusar Dricker
folköl

40

Dricker
starköl/vin

sprit

Ja

 Lessebo  
 Riket

100

80

20

60

Nej Vet inte

40

Fler killar jämfört med tjejer mår bra
En stor majoritet bedömer sin hälsa som ganska eller mycket 
bra. 

En sjutton procent större andel killar (83 %) jämfört med tjejer 
(66 %) mår bra. 

Sjutton procent tjejer mot elva procent killar mår varken bra 
eller dåligt.

Tre gånger fler tjejer (17 %) jämfört med killar (6 %) mår ganska 
eller mycket dåligt.

Exakt lika stora andelar i Lessebo som i övriga riket mår bra eller 
ganska bra, varken bra eller dåligt eller ganska till mycket dåligt.

Figur 26. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer  
 du din hälsa, hur du mår eller känner dig?
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Trygg - men inte alltid och överallt
I allmänhet kan sägas att killar jämfört med tjejer känner sig 
tryggare på allmänna platser, bortsett från skolan, där man bor 
eller på väg till skolan.

De största skillnaderna mellan könen är på frågorna om man är 
trygga på stan/i centrum eller på buss/tåg/liknande där sju 
procent fler tjejer svarar att de alltid eller oftast känner sig 
trygga på de platserna.

En annan skillnad mellan könen är tryggheten under träning och 
fritidsaktiviteter där sju procent fler killar uppger sig vara trygga.

Det fanns ytterligare ett svarsalternativ “Ej aktuellt” för trygg-
heten under träning/organiserad fritidsaktivitet. Var tredje tjej 
och var femte kille svarade att frågan inte var aktuell för dem.

Ungefär femton procent (genomsnitt för både tjejer och killar) 
är sällan eller aldrig trygga på något av uppräknade områden, 
undantaget är hemmet där tre procent sällan eller aldrig 
upplever sig trygga.

Jämfört med riket är man i Lessebo tryggare på stan eller i 
centrum, på buss/tåg eller liknande. På övriga platser är man 
tryggare i riket.

Figur 28. Jag känner mig alltid eller oftast trygg 
                 på följande ställen. (%)
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Figur 29. Har något av detta hänt dig det senaste året? (%)
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Figur 30. Om du blivit kontrollerad, hotad eller utsatt för våld,  
 vad tror du att det beror på? (%)

Figur 31. Oro för föräldrar/familj, känt att jag behövt ta hand  
 om mina föräldrar på grund av ... (%)
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Familj och närstående
Tryggheten i familjen har delvis berörts tidigare men det kan 
finnas fler aspekter som förtjänar uppmärksamhet. 

De två översta figurerna berör förhållanden som eleven upplevt 
i relation till en familjemedlem eller en nära släkting.

Den nedersta figuren avser elevens föräldrar och den egna 
familjen.

Inom samtliga tre områden svarar i genomsnitt för båda kön 
åttiosju procent att de inte varit drabbade eller upplevt de 
problem som figurerna åskådliggör.
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Figur 32. Så här ser jag allmänt på min framtid. (%)

Figur 33. Vad skulle du helst vilja göra direkt
                 efter grundskolan? (%)

Figur 34.  Tror du att du kommer läsa vidare efter 
   grundskolan (direkt eller senare)? (%)

Framtidstro
Nittio procent av alla elever ser ljust på framtiden, men det finns 
även de som är mer tveksamma till hur den kan komma att 
gestalta sig. 

Andelen killar som ser ljust på framtiden är jämfört med tjejer 
fyra procent högre.

Tio procent av alla elever ser negativt på den egna framtiden.
andelen tjejer är fyra procent högre.

En exakt lika stor andel i Lessebo som i hela riket ser positivt på 
den egna framtiden, medan en marginellt högre andel i riket ser 
negativt på framtiden.

Sysselsättning efter grundskolan
Gymnasium i Lessebo
Sju procent i Lessebo vill läsa vidare på ett gymnasium i den egna 
kommunen, motsvarande för riket är tjugofem procent.
Gymnasium i en annan kommun
Sextiosex procent vill plugga vidare i en annan kommun (15 % 
mer jämfört med riket).
En fjorton procent högre andel tjejer, jämfört med killar, i Lessebo 
vill helst fortsätta sina studier i en annan kommun. 
Börja jobba
En tre gånger så stor andel killar skulle helst vilja börja jobba di-
rekt efter grundskolan. Genomsnittet för båda kön lika som riket.
Vet inte
Den andel som inte vet vad de helst skulle vilja göra är totalt 
femton procent. 4 % fler killar. Tre procent fler än i riket.

Studieplaner efter grundskolan
Studieförberedande program på gymnasiet
Trettio procent vill studera vidare på ett gymnasialt studie-
förberedande program, tolv procent fler tjejer än killar. 
Lika som riket.
Yrkesförberedande program på gymnasiet
Tjugosex procent vill läsa vidare på ett gymnasialt yrkesförbe-
redande program. 10 % fler killar. 10 % mer än i riket.
Gymnasiet men osäker på program
Tjugotre procent är osäkra på programinriktning. 10 % fler tjejer. 
12 % färre än i riket.
Jag tror inte att jag kommer läsa vidare
Fem procent killar, noll procent tjejer. Lika som riket.
Vet inte
Totalt tjugo procent vet inte, sju procent fler killar. Lika som 
riket.

Framtid och arbete
Nittio procent av alla elever ser positivt på den egna framtiden. Efter grundskolan vill de allra flesta, 
i synnerhet tjejer, plugga vidare på ett gymnasium i en annan kommun medan fler killar helst skulle vilja 
börja jobba direkt. Varannan elev tror att de kommer flytta från kommunen medan var tredje ännu inte 
övervägt det alternativet. De vanligaste orsakerna till varför man tänker flytta är på grund av arbete eller 
studier. För de som planerar att stanna kvar är familj och släkt, kompisar flick- eller pojkvän de viktigaste 
skälen till varför man gärna vill bo kvar i Lessebo.
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Figur 35. Kommer du att flytta från Lessebo? (%)

22

Figur 37. Varför tror du att du kommer flytta? (%)

Figur 36. Det bästa med att bo i Lessebo. (%)

En del vill bo kvar, andra kanske flyttar
Lite mer än hälften av alla elever tror att de kanske kommer 
lämna Lessebo. Fördelat per kön blir andelarna femtiofem 
procent tjejer och femtio procent killar. 

Tretton procent tjejer och arton procent killar säger att de inte 
kommer att flytta från kommunen, i genomsnitt för båda blir det 
femton procent som planerar stanna kvar.

Var tredje tjej och kille svarar att de inte vet hur de kommer 
göra.

Sju procent fler i Lessebo jämfört med riket tror att de kommer 
flytta från hemkommunen. Samtidigt svarar sju procent fler i 
riket att de ännu inte övervägt det alternativet.

Därför trivs jag i Lessebo
En högre andel tjejer, jämfört med killar, tycker att det bästa 
med att bo i Lessebo är familj och släkt, kompisar/flick/pojkvän, 
närheten till naturen och att det är en bra miljö för barnen att 
växa upp i.

Fler killar jämfört med tjejer anger att fritidsintressen är en 
sådan faktor som påverkar hur de trivs i kommunen.

Nästan var tredje elev har besvarat frågan med alternativet 
“Vet inte.” Fördelat per kön blir det trettiotvå procent tjejer och 
tjugoåtta procent killar.

Sju procent högre andelar i riket trivs i sin kommun på grund 
av fritidsintressen,  kompisar/flick/pojkvän, närheten till 
naturen och miljön för barn.22
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Orsaker till att vilja flytta från kommunen
Frågan har besvarats av de som tidigare uppgett att de tänker flytta.

De vanligaste anledningarna till varför man tror att man kom-
mer flytta är arbete, studier, fritidsintressen och att man vill 
komma geografiskt närmare en större ort.

Fördelat per kön är de största skillnaderna de tjugotre procent 
fler tjejer som vill flytta på grund av studier, de elva procent fler 
killar som vill flytta för att komma närmare en större ort och de 
nio procent fler killar som angett “Annat” som skäl.

Jämfört med riket anger fem procent högre andelar i Lessebo att 
du tror de kommer flytta på grund av sina fritidsintressen eller 
beroende på bostadssituationen.
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Figur 38. Hade du ett sommarjobb i somras? (%)

Jobb i somras och hur jag fick det
Var tionde elev har just nu ett extrajobb, vilket är några procent 
färre jämfört med riket. I både Lessebo och i hela riket skulle 
ungefär hälften vilja ha ett extrajobb (6 % fler i riket). En större 
andel i Lessebo (45 %) jämfört med riket (35 %) vill inte ha ett 
extrajobb just nu.

I somras hade var femte ett sommarjobb, skillnaden mellan 
könen är sju procent fler killar. Jämfört med riket hade fem 
procent fler i Lessebo ett jobb i somras, fem procent fler i 
Lessbo hade försökt att få ett jobb medan nio procent fler i riket 
inte sökt något sommarjobb.

Det vanligast sättet att få ett sommarjobb var genom den egna 
familjen eller genom någon släkting eller bekant. Detsamma 
gäller för hela riket. Sjutton procent i både Lessebo och i hela 
riket hade själva tagit kontakt med arbetsplatsen.

Nio procent i Lessebo jämfört med sex procent i hela riket hade 
fått ett sommarjobb genom kommunen.
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