
Ungas livsvillkor i 
Västervik

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2018 i Kalmar län och
Eksjö kommun



Bakgrund

• MUCFs Lupp-undersökning har under hösten 2018 genomförts i 
Kalmar län + Eksjö kommun

• Syfte: att få kunskap om ungas livsvillkor
• Insamling på skolorna via webbenkäter
• Totalt har 4 045 elever i regionen svarat på undersökningen
• I Västervik har totalt 542 svar inkommit. I årskurs 8 har 331 av 363* 

elever svarat, vilket ger en svarsfrekvens om 91 %
• Eftersom ingen aktuell information finns om urvalsstorlek för eleverna 

på gymnasiet kan inte svarsfrekvensen redovisas för den 
åldersgruppen

Presentatör
Presentationsanteckningar
*Antal ”i urval” hämtat från Skolverkets databas, baseras på 2018 års siffror



• Observera att gymnasieungdomar som går gymnasiet i en annan 
kommun än den de bor i har sorterats till att tillhöra sin 
boendekommun i databasen

• Idag kommer ni få en sammanfattning av resultatet





Analys

• Jämförelser över tid: Västerviks kommun har tidigare gjort Lupp-
enkäten år 2012, 2015 och 2018. 

• Lupp-enkäten justerades på ett omfattande sätt år 2015, jämförelser i 
flera frågor förloras till tidigare år

• Jämförelser till rikssnitt och regionsnitt görs i utvalda frågor



Fritid



Hur nöjd är du med ditt liv när det kommer till fritiden? Andel mycket + 
ganska nöjd



Hur nöjd är du med ditt liv när det kommer till fritiden? Andel mycket + 
ganska nöjd



Hur nöjd är du med ditt liv när det kommer till fritiden? Andel mycket + 
ganska nöjd



Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?



Andel som svarar att det finns väldigt eller ganska mycket att göra på 
fritiden



Andel som svarar att det finns väldigt eller ganska mycket att göra på 
fritiden



Hur ofta gör du 
följande saker på din 
fritid? 

Andel som svarat ”en gång i 
veckan” eller oftare



Saknas fritidsaktiviteter där du bor? 



Vad är det för fritidsaktiviteter du saknar? 

• Många skriver att de saknar olika typer av sporter så som basket, boxning, 
amerikansk fotboll, topgolf, Tabataträning och bågskytte. 

• Ytterligare saker som nämns är platser för ungdomar att vara och umgås med sina 
vänner, exempelvis en fritidsgård. 

• Några nämner även att det borde arrangeras resor, utflykter och aktiviteter.

• Ungdomarna nämner även att det saknas mer kulturinriktade aktiviteter, som 
teater, konserter, event och målarkurser samt andra typer av aktiviteter som 
paintball, hopp park m.m.



Vad är det för fritidsaktiviteter du saknar? 

”Det mesta, det finns ett mycket litet utbud för oss ungdomar i 
Västervik. Lite affärer, få aktiviteter, speciellt på vintern och själv spelar 
jag racketsport så att det inte finns någon hall är helt förkastligt.”

”Jag tycker att det finns för lite möjligheter att åka/göra roliga saker. 
Mer ungdomsverksamhet som inkluderar resor.”

”Att man kan umgås och att man hittar på något kul som är för alla 
åldrar.”



Skola



Andel nöjda med skolan och utbildningen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Andel som svarat mycket + ganska nöjdFrågan om utbildning ställdes endast till åk 2



Andel nöjda med skolan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Andel som svarat mycket + ganska nöjd



Hur tycker du att det 
stämmer in på hur det 
är på din skola?

Andel som instämmer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vet ej borträknat ur detta diagram. 



Hur tycker du att 
det stämmer in på 
hur det är på din 
skola?

Andel som instämmer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Andel som instämmer = något negativt



Hur tycker du att det 
stämmer in på hur 
det är på din skola?



Vad tycker du om..?

Andel som svarat 
”mycket bra” eller 
”ganska bra”



Andel nöjda med 
centrala aspekter i 
skolan över tid

Årskurs 8



Andel nöjda med 
centrala aspekter i 
skolan över tid

Årskurs 2



Andel nöjda

Presentatör
Presentationsanteckningar
Klart mindre nöjda med skolmaten. 



Inflytande och 
delaktighet



Hur intresserad är 
du av följande?

Andel som svarat ”mycket 
intresserad” eller                     

”ganska intresserad”



Hur intresserad 
är du av 
följande?

Andel som svarat ”mycket 
intresserad” eller                     

”ganska intresserad”



Har du gjort något av  
följande under de 
senaste 12 
månaderna?

Andel ”ja” 



Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som 
bestämmer i kommunen?



Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter att föra fram 
sina åsikter över tid



Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter att föra fram 
sina åsikter



Vill du vara med och påverka i frågor som rör kommunen?



Vill du vara med och påverka i frågor som rör kommunen? Andel ”ja”



Vill du vara med och påverka i frågor som rör kommunen? Andel ”ja”



Vad vill du påverka?

”Skolmaten och sjukvården mestadels. Maten i skolan är verkligen inte 
bra och ger eleverna väldigt dåligt med energi, hur ska man klara sig 
genom dagen om man inte får bra med näring i sig? Sjukvården är även 
ganska dålig, det är för lite anställda.”

”Lagar, skatten, om skolan, rättvisa om löner. Att besluta om viktiga 
politiska frågor.”

”Jag vill påverka så att alla trivs i kommunen.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Många ungdomar nämner att de vill påverka frågor som rör skolan. Några nämner att de vill påverka skolan generellt, medan andra bland annat nämner att de vill påverka skolmaten, mobbning, skolmiljön, schemat, läxor, lärarlöner samt utbildningens innehåll. Ungdomarna nämner även att de vill påverka idrottsfrågor, kollektivtrafiken och busstider, stadsplanering/bebyggelse samt trygghetsfrågor. Också saker som rör ungdomarnas fritid tas upp. Ytterligare saker som ungdomarna nämner är bland annat lantbruksfrågor, kommunens budget och fördelning av pengar samt jämlikhet och jämställdhet. 



Trygghet



Hur ofta 
känner 
du dig 
trygg på 
följande 
ställen?

Andel som svarat ”alltid” 
eller ”oftast”



Om du känner 
dig otrygg i din 
skola, var på 
skolan är det?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Denna är en kommunspecifik fråga (Västervik lade till denna!)



Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, 
trakasserad eller utfryst?



Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst? Andel 
”ja, enstaka gånger” + ”ja, en längre period”

Jämförelser till år 
2012 och tidigare ska 
tolkas med 
försiktighet pga. 
omformulering



Var blev du 
mobbad, 
trakasserad 
eller utfryst?



De senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig?



Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier under det 
senaste året?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Denna är en kommunspecifik fråga (Västervik lade till denna!)Stora könsskillnader.



Hälsa



Hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?



Andel med en mycket eller ganska bra hälsa över tid



Andel med en mycket eller ganska bra hälsa: jämförelser



Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex 
månaderna? Andel som svarat flera gånger i veckan eller oftare



Andel som flera gånger i veckan eller oftare har 
huvudvärk, ont i magen, känt sig stressade över tid 



Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller 
svettas? Minst en gång i veckan



Andel som tränar minst en gång i veckan



Tobak, alkohol och narkotika

• Andelen som snusar minst en gång i veckan har ökat bland killar i åk 2 (från 
20 % till 29 %) I övriga grupper på samma eller lägre nivå (0-3%). 

• I åk 2 har andelen som röker minst en gång i veckan minskat från år 2015. I 
åk 8 är andelen på en liknande nivå bland tjejerna och 2 % högre bland 
killarna.

• Andelen som dricker alkohol minst en gång i månaden har minskat i alla 
grupper från år 2015. 

• 5 % av högstadieungdomarna och 14 % av gymnasieungdomarna svarar att 
de en eller flera gånger har använt narkotika. Ökat bland unga i åk 2 över tid 
(från 9 % år 2012 till 14 % i år). I åk 8 från 3 % år 2012 till 5 %.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Se rapport s.62 för detaljerade siffror 



Arbete



Andel med extrajobb



Andel med extrajobb: jämförelser



Andel med sommarjobb



Andel med sommarjobb: jämförelser



Hur fick du 
ditt 
sommar-
jobb?



Framtid



Tror du att du 
kommer läsa 
vidare efter 
grundskolan 
(direkt eller 
senare?)



Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet (direkt eller senare?)



Tror du att 
du kommer 
flytta från 
kommunen?



Tror du att 
du kommer 
flytta från 
kommunen?

Andel ja



Hur ser du på framtiden?



Sammanfattning

• Fritid – Totalt 85 % nöjda med fritiden totalt sett. Unga i Västervik 
är däremot mindre nöjda med utbudet av aktiviteter vid en 
jämförelse med region- och rikssnitt. Sporter, mötesplatser och 
kulturaktiviteter efterfrågas.

• Skola – 76 % nöjda med skolan totalt sett. Hög andel nöjda med 
tillgång till datorer, lärarna och undervisningen. Mindre nöjda 
med skolmaten och skolbiblioteket (även i förhållande till region-
och rikssnitt). Relativt höga andelar svarar vidare att våld, rasism 
och mobbning förekommer på skolan.



Sammanfattning

• Inflytande – Intresse för politik och samhällsfrågor ökat över tid. Totalt     
50 % vill vara med och påverka i frågor som rör Västervik (liknande andel 
som tidigare år och region- och rikssnittet). Lägre andel ser sig ha 
möjligheter att påverka (totalt 17 %). Internet den vanligaste arenan för 
engagemang. 

• Trygghet – Majoriteten är trygga på de flesta platserna och liknande 
resultat som år 2015. I kollektivtrafiken något lägre trygghet, spec. bland 
tjejer. Utsatthet för mobbning har däremot ökat från år 2015. Tjejer mer 
utsatta än killar vad gäller mobbning och sexuella trakasserier. 

• Hälsa – Könsskillnader samt negativ utveckling vad gäller självskattad hälsa 
från år 2015. Tjejer har mer problem än killar med regelbundna psykiska 
och somatiska besvär.



Frågor?
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