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Förord
”Rapporten du håller i din hand är sammanställningen av alla de resultat som ungdomsenkäten LUPP, (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), gav vid genomförandet 2011/2012.
Rapporten är en stor källa till kunskap och information om ungdomar och unga vuxnas
livsvillkor. Vi vet idag att gruppen ungdomar och unga vuxna har helt andra möjligheter
och förutsättningar än någon annan generation tidigare. Vi vet också att förhållanden under
barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under
hela livet. De allra flesta unga människor mår bra och har framtidstro men gruppen som
uppvisar ohälsa, och då framförallt psykisk sådan, blir allt större.
Vår avsikt med att genomföra LUPP:en från årskurs 7 till och med 25 år var att uppmärksamma unga människors livsvillkor och stärka deras framtidsutsikter för att på så sätt motverka ohälsa.
Vi vill nu rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara på denna ganska omfattande
enkät. Tack vare era svar kan vi nu ytterligare uppmärksamma ungdomar och unga vuxnas
livsvillkor och på sikt också utveckla kommunen till en mer ungdomsvänligare sådan”.

Arne Lernhag
Kommunstyrelsens ordförande
Öckerö kommun
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Sammanfattning
Nedan presenteras huvudresultatet för undersökningen. För mer detaljerad
beskrivning se sammanfattningar och resultatredovisning till respektive kapitel.
Se även förslag till vidare diskussion längst bak i rapporten.

HÄLSA
Hur man mår Ungdomarna i Öckerö kommun mår ungefär som rikssnittet. Majoriteten
bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra. En femtedel av tjejerna bedömer dock
sin hälsa som någorlunda. Tjejer uppfattar sig vara sjuka mer ofta och har mer frekvent
olika psykiska och fysiska besvär såsom trötthet under dagarna, känsla av stress,
svårigheter att somna och magont. Det är främst ungdomar i årskurs 9 som är stressade.
Mat och motion De flesta ungdomar tränar så att de blir andfådda minst en gång i
veckan och flertalet flera gånger i veckan. 39 % hoppar mer sällan eller aldrig över någon
måltid. Vanligast är att hoppa över frukost vilket närmare en femtedel gör flera gånger i
veckan. Majoriteten äter snabbmat en gång i månaden och godis eller snacks en gång i
veckan.
Alkohol, tobak, narkotika Lite färre än rikssnittet röker (15 %), snusar (7 %), dricker
alkohol (20 %) eller har testat narkotika (2 %). Det finns ett samband mellan
alkoholkonsumtion och rökning. Majoriteten av de som dricker alkohol ofta röker frekvent.
 6 % röker varje dag eller flera gånger i veckan.
 5 % dricker alkohol varje vecka.
 Andelen som dricker alkohol och/eller röker ökar mest mellan årskurs 8 och 9.
Händelser som påverkar hälsan 11 % har blivit mobbade senaste halvåret. Mobbade
ungdomar mår sämre känner sig mindre trygga i olika situationer samt har varit med om
obehagliga händelser i högre grad, som exempelvis hot. Mobbningen sker främst på
rasterna i skolan.

FRITID
Fritidssituationen Flertalet ungdomar tycker att det finns väldigt eller ganska mycket att
göra på fritiden, killar i högre grad än tjejer. Tre fjärdedelar tycker att man har lagom med
fritid. Ju högre upp i årskurserna, desto fler känner att de har för lite fritid. De som har för
lite fritid lider mer ofta av olika fysiska och psykiska besvär, främst stress och trötthet.
Fritidsaktiviteter Öckerö-ungdomarna är mer aktiva än rikssnittet på sin fritid. Man gör
oftare olika slags sociala aktiviteter, som till exempel går på fritidsgården eller deltar i
föreningsverksamhet. 62 % går på fritidsgården minst en gång i månaden och nästan en
dubbelt så stor andel som rikssnittet besöker den varje vecka. När man anger vad som
saknas för fritidsmöjligheter är det fritidsgårdar/lokaler att vara i som nämns mest.

SKOLA
Brattebergskolan Majoriteten högstadieelever i Öckerö kommun går på
Brattebergskolan. Jämfört med rikssnittet ger eleverna sammantaget skolan ett
medelvärde och lite under sett till olika aspekter. Till det mer negativa hör att mobbning
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upplevs som ett problem av fler elever än rikssnittet och att elevrådet inte tas på allvar.
Skolmiljön generellt ges ett medelbetyg. Andelen ungdomar i årskurs 7-9 som skolkar
ofta går på Brattebergskolan.
Betelskolan 13 % går på Betelskolan. Jämfört med rikssnittet ligger Betelskolan över och
ofta mycket över snittet sett till flertalet områden.

ARBETE
Sommar- och extrajobb Ungdomarna i Öckerö kommun har mer arbetslivserfarenhet än
rikssnittet. En fjärdedel av ungdomarna har ett extrajobb och närmare en tredjedel hade
ett sommarjobb. Majoriteten får jobb genom personliga kontakter. Det finns ett samband
mellan att de som hade sommarjobb också har extrajobb. Ungdomar som har föräldrar
med eget företag har extra- och sommarjobb i högre grad än andra. 60 % har varken
extrajobb eller sommarjobb, flertalet av dessa ungdomar har inte sökt jobb.

POLITIK OCH SAMHÄLLE
Lokala ungdomsfrågor Intresset för att vara med och påverka i lokala kommunfrågor är
större hos Öckerö-ungdomarna än snittet nationellt. Omkring hälften vill påverka i
kommunfrågor, mer än en tredjedel vill själva träffa beslutsfattare och majoriteten tycker
att det är viktigt att ungdomar och politiker träffas.
Viktiga områden De ungdomar som vill påverka i kommunen tar främst upp frågor som
rör skola och fritid, som att det behöver satsas på skolmiljön samt mer ställen för
ungdomar att träffas på.
Generellt skulle Öckerö-ungdomarna satsa på följande områden som politiker:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjukvård
Skola
Lika lön för lika arbete för män och kvinnor
Arbete mot kriminalitet
Bostäder för unga

FRAMTID
Framtidssyn Öckerö kommuns högstadieungdomar har en mer positiv framtidssyn än
rikssnittet. På en skala 1-7 är medelvärdet för hur positivt man ser på sin egen framtid 6,2
jämfört med snittvärdet 5,9. Mest positiva är ungdomar i åk 7 (snittvärde 6,5). En del
ungdomar ser inte lika positivt på framtiden, som ungdomar som har varit utsatta för brott.
Utbildning Majoriteten vill studera vidare på gymnasiet. Omkring en tredjedel planerar att
utbilda sig på högskola eller universitet, tjejer i högre grad än killar. Andelen som vill
studera på högskola är lägre än rikssnittet.
Boende Närmare hälften av ungdomarna tror att de kommer att flytta från kommunen.
Många ser sig själva bo utomlands, vilket följer det nationella mönstret. Bland Öckeröungdomarna är det dock mer vanligt att om tio år vilja bo på samma ställe som nu.
Kommunen Närmare en fjärdedel ger minst ett förslag på hur kommunen kan bli en
bättre kommun att leva i. Förslag på förbättringar gäller främst skolmiljön, många önskar
bättre teknik och fler datorer. Andra vanliga svar gäller att man vill ha mer möjligheter på
fritiden.
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Bakgrund
Nedan presenteras LUPP-undersökningen och dess genomförande av FoU i
Väst/GR för Öckerö kommun. Därefter följer en beskrivning av ungdomarna som
deltar i undersökningen. I läsanvisningar redogörs för hur denna rapport är
uppbyggd och hur resultatet ska utläsas.

FoU i Väst/GR
FoU i Väst/GR är en mötesplats för forskning och praktik. Syftet med FoU i Väst/GR är att
stärka kunskapsutveckling genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper,
utveckla ny kunskap och visa på goda exempel. FoU i Väst/GR ska bidra till att GR är en
lärande region avseende välfärdsfrågor samt verka för att öka kunskapen inom och
mellan olika välfärdsaktörer om vad som krävs för en socialt hållbar utveckling.
Forskning och utveckling spelar en viktig roll som stöd för en region som ska kunna möta
ekonomiska, personalmässiga och demografiska förändringar. FoU i Väst/GR ska bidra
till regional utveckling där erfarenheter synliggörs, angelägen vetenskaplig kunskap tas
tillvara samt där ny kunskap utvecklas.

Uppdragsbeskrivning
På uppdrag av Öckerö kommun har FoU i Väst/GR sammanställt aktuell rapport. Detta
har inneburit att analysera datamaterialalet och samtal med personer anställda i
kommunen för att precisera uppdraget och få bakgrundsinformation om kommunen. För
analysen av LUPP-materialet har det också funnits en referensgrupp med representanter
från Västra Göteborg, stadsdelar på Hisingen Göteborg, Tjörn, Öckerö och FoU i
Väst/GR. Torbjörn Forkby, forskare, har ansvarat för uppdraget och Ida Johansson,
projektassistent, har genomfört sammanställningen av rapporten.

LUPP
Om LUPP
Enkätverktyget LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, belyser ungas livsvillkor
lokalt. Syftet med undersökningen är att följa upp och utveckla den lokala
ungdomspolitiken. Enkäten innehåller frågor om hälsa/trygghet, fritid, skola, arbete,
politik/samhälle och framtid. Enkätverktyget är framtaget av Ungdomsstyrelsen. Varje år
erbjuds landets kommuner att delta och man kan välja mellan en eller flera målgrupper:
ungdomar i högstadiet och gymnasiet samt unga vuxna 19-25 år.
2011 deltog sammanlagt 23 kommuner; Bengtsfors, Boden, Falkenberg, Filipstad,
Finspång, Göteborgs Stad Norra Hisingen, Göteborgs stad Västra Göteborg, Hagfors,
Karlstad, Lindesberg, Ludvika, Markaryd, Motala, Nässjö, Robertsfors, Skövde,
Söderhamn, Tanum, Tjörn, Vallentuna, Ystad, Älvkarleby och Öckerö.
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Om LUPP i Öckerö kommun
2011 genomfördes LUPP-undersökningen för första gången i Öckerö kommun. Alla tre
målgrupper deltog - ungdomar i högstadiet och gymnasiet samt unga vuxna 19-25 år. I
denna rapport presenteras resultatet för ungdomarna i högstadiet.

Svarsfrekvens
Enkäterna delades ut och ifylldes i klassrummen vilket gav en hög svarsfrekvens. 94 %
av ungdomarna i årskurs 7-9 i Öckerö kommun (427 personer) deltar i undersökningen.
Bortfall beror i huvudsak på grund av frånvaro vid undersökningstillfället.
Svarsfrekvensen är mycket hög för denna åldersgrupp vilket innebär att resultatet
borde kunna användas som en grund för vidare planering.
 Det är en relativt jämn fördelning mellan tjejer (48 %) och killar (52 %).
 Det är en relativt jämn fördelning mellan åk 7 (35 %), åk 8 (29 %) & åk 9 (36 %).

Bakgrundsvariabler
Skola och boendeområde
Majoriteten (86 %) av ungdomarna går på den kommunala grundskolan
Brattebergskolan. 13 % går på den kristna friskolan Betelskolan. Båda skolorna ligger i
Öckerö kommun. 1 % går på andra friskolor i Göteborg.

Flertalet ungdomar bor antingen på Hönö eller på Öckerö.








Hönö (39 %)
Öckerö (32 %)
Björkö (12 %)
Hälsö (5 %)
Grötö/Kalvsund (5 %)
Fotö (4 %)
Knippla/Hyppeln/Rörö (3 %)

Levnadsvillkor

Rikssnittet*

Ungdomarna i Öckerö kommun har en homogen
bakgrund sett till levnadsvillkor. De flesta
ungdomar i Öckerö kommun bor i villa eller radhus
(93 %) och majoriteten bor hos båda föräldrar (77
%). Nästan samtliga är födda i Sverige (97 %),
likaså föräldrarna (95 %). Flertalet föräldrar
arbetar, 86 % av mammorna och 94 % av
papporna. Några få ungdomar har mammor som
är sjukskrivna (5 %) eller studerar (4 %).

Bor i villa/radhus: 81 %
Bor hos båda föräldrarna: 70 %
Är födda i Sverige: 92 %
Mamman: 82 %
Pappan: 83 %
Föräldrarnas sysselsättning:
Mamman: Arbetar 82 %
Pappan: Arbetar 89 %
*Medelvärde för alla kommuner som
deltar i undersökningen.
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Läsanvisningar
Varje kapitel inleds med en sammanfattning av det mest väsentliga resultatet. Därefter
följer resultatredovisning per frågeområde. Resultatet presenteras löpande i diagram,
tabeller och text. Rapporten avslutas med reflektioner och frågor för vidare diskussion
vilka ämnar fungera som diskussionsunderlag i Öckerö kommuns fortsatta
utvecklingsarbete gällande ungdomspolitiska frågor.

Diagram
Resultatet redovisas med två typer av diagram. Procentandelarna avrundas till heltal och
kan därför understiga eller överstiga 100 %.

Grupperad stapel
Jämför värden med varandra. Varje stapel visar hur stor procentuell andel av totalen eller
delgruppen som har valt respektive svarsalternativ. En del av frågorna är flervalsfrågor
där respondenten kan välja mer än ett svar. I sådana fall blir totalen mer än 100 %.
Exempel grupperad stapel

Exemplet ovan är en flervalsfråga där den andel ungdomar som inte har arbetat,
studerat, varit volontär eller varit på ungdomsutbyte utomlands besvarar vad som behövs
för att de ska kunna göra det. En tredjedel behöver mer pengar och en nästan lika stor
andel behöver föräldrarnas tillåtelse. 28 % behöver mer information och 16 % har angett
annat. Drygt en fjärdedel är inte intresserade.

Fraktionsstapel
Jämför procentandelen som varje värde bidrar med till det totala värdet. Används ofta för
skalfrågor och ja och nej-frågor. Färgskalan är som ett stoppljus där gröna färger
signalerar ett positivt svar, gula färger ett neutralt/medel-svar, röda färger negativa svar
och grå färg osäkra svar.
Exemplet nedan visar att 8 % av killarna och en dubbelt så stor andel av tjejerna (17 %)
skulle vilja göra något på fritiden som man inte gör på grund av sitt kön. En tredjedel av
båda könen vet inte och hälften av tjejerna och 59 % av killarna svarar nej.
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Exempel fraktionsstapel

Analys
Varje fråga/frågeområde korsas med bakgrundsvariabler som kan förklara variansen i
svaren; vilka grupper av ungdomar som har svarat vad. Dessa kan till exempel vara kön,
årskurs och vilken skola man går på. För att se samband korsas frågor med varandra,
exempelvis belyses sambandet mellan fritidssituation och upplevd stress.

Jämförelsekommuner
Resultatet för ungdomarna i Öckerö kommun jämförs genomgående med rikssnittet, ett
medelvärde för alla kommuner som deltar i undersökningen 2011. Rikssnittet blir en
övergripande jämförelsepunkt att relatera resultatet för sin egen kommun till.
Till varje delområde presenteras därtill resultat för jämförelsekommunen Tjörn, en
kommun med liknande förutsättningar som Öckerö sett till geografiskt läge, storlek samt
ekonomiskt och socioekonomiskt tillstånd. Jämförelsen fungerar som diskussionsunderlag. Vad kan eventuella likheter och än mer intressant skillnader bero på?
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1. Hälsa
Detta kapitel handlar om ungdomarnas hälsa ur flera olika aspekter. Inledningsvis presenteras hur
ungdomarna själva upplever att de mår och hur ofta de har olika slags besvär som till exempel att
känna sig stressad och ha sömnproblem. Därefter följer mat- och motionsvanor. Vidare följer ett
avsnitt om hur många som använder alkohol, tobak eller narkotika samt hur ofta. Kapitlet avslutas
med olika händelser som kan påverka hälsan negativt, som mobbning och brott.

Sammanfattning
Killar mår bättre än tjejer
Ungdomar i åk 7-9 i Öckerö kommun följer
ungefär rikssnittet sett till hur man mår.
Majoriteten bedömer sin hälsa som mycket eller
ganska bra. En femtedel av tjejerna bedömer
dock sin hälsa som någorlunda. Tjejer är även
mer benägna att uppfatta sig vara sjuk oftare än
vad killar är. Därtill har fler tjejer mer frekvent olika
psykiska och fysiska besvär såsom trötthet under
dagarna, känsla av stress, svårigheter att somna
och magont. Det är främst ungdomar i årskurs 9
som är stressade.

Mat och motion
39 % av ungdomarna hoppar mer sällan eller
aldrig över någon måltid. Vanligast är att hoppa
över frukost vilket närmare en femtedel gör varje
dag eller flera gånger i veckan, fler tjejer än killar.
Majoriteten äter snabbmat en gång i månaden
och godis eller snacks en gång i veckan. Killar
äter snabbmat och godis oftare än tjejer.
En klar majoritet av ungdomarna tränar så att de
blir andfådda minst en gång i veckan och flertalet
varje dag eller flera gånger i veckan. Killar tränar
oftare än tjejer.

berusade mer ofta. Hälften av ungdomarna som
dricker blir sällan eller aldrig berusade. De som
dricker alkohol ofta är de som blir berusade ofta
och vice verca. Vidare finns det ett samband
mellan alkoholkonsumtion och rökning. Nästan
samtliga av de som inte dricker alkohol röker inte.
76 % av de som dricker alkohol minst en gång i
veckan röker dagligen/flera gånger i veckan.
Andelen som dricker alkohol och/eller röker ökar
mest mellan årskurs 8 och 9.

Mobbade mår sämre
11 % har blivit mobbade senaste halvåret,
majoriteten tjejer. Både mobbade tjejer och killar
mår sämre än övriga ungdomar, som t ex att man
oftare har magont. Mobbade känner sig mindre
trygga i olika situationer samt har varit med om
obehagliga händelser i högre grad, som hot och
att vara rädd för att gå ut. Det är vanligast att
mobbningen sker på rasterna i skolan.
För övrigt känner sig majoriteten ungdomar trygga
på olika ställen. Mest trygga är ungdomarna på
ställen med anknytning till hemmet och minst
trygga på allmänna platser, framförallt tåg och
buss. Det är få som har varit med om händelser
som hot, stöld och misshandel.

Få använder alkohol, tobak eller
narkotika
Lite färre än rikssnittet röker, snusar, dricker sig
berusade eller använder narkotika. Det är få som
snusar och ytterst få som har testat marijuana och
hasch eller annan narkotika.
Vanligast är att dricka alkohol (20 %) och röka (15
%). 6 % röker frekvent; varje dag eller flera
gånger i veckan. 5 % dricker alkohol varje vecka.
Fler tjejer dricker alkohol men killar dricker sig
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 e unga som både röker och dricker ofta
Jämförelsekommunen
Tjörn
Ungdomarna på Tjörn mår ungefär likadant som
Öckerö-ungdomarna. Största skillnaden gäller
alkoholkonsumtionen. Fler ungdomar på Tjörn
dricker alkohol. Folköl 20 % Tjörn vs 12 %
Öckerö, starköl etc 30 % Tjörn vs 20 % Öckerö.

Resultat
Hur man mår
Majoriteten ungdomar upplever sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket bra.
Killar är mer benägna att uppleva sin hälsa som mycket bra; mer än hälften gör det
jämfört med en tredjedel av tjejerna. Fler tjejer upplever hälsan som ganska bra eller
någorlunda. Ens hälsotillstånd är ungefär som rikssnittets men skillnaden är större mellan
killar och tjejer på Öckerö. Det vill säga killar anser sig i högre grad må mycket bra och
tjejer anser sig i lägre grad än snittet må mycket bra (1:1).

Diagram 1:1
Tabell 1a
Mår mycket
bra

%

Kille Öckerö

55

Tjej Öckerö

34

Kille rikssnittet

48

Tjej rikssnittet

38

På frågan hur ofta man uppfattar sig vara sjuk i jämförelse med andra svarar störst andel
inte lika ofta som andra. Killar tycker i högre omfattning att man inte är sjuk lika ofta som
andra, närmare två tredjedelar jämfört med knappt hälften av tjejerna (1:2). Hur tjejer och
killar uppfattar sin hälsa följer mönstret nationellt.

Diagram 1:2
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Hälsorelaterade besvär
Besvär som stress, sömnproblem, huvudvärk och magont kan ha psykosomatiska
förklaringar. Vanligaste besvären bland ungdomarna är trötthet under dagarna, känsla av
stress och svårigheter att somna. Tjejer upplever genomgående mer frekvent besvär,
vilket följer mönstret nationellt. Mest markant är skillnaden gällande trötthet och stress. 60
% av tjejerna är trötta varje dag eller flera gånger i veckan jämfört med 43 % av killarna.
Vidare är 39 % stressade lika ofta jämfört med drygt en femtedel av killarna. Även
magont dagligen/flera gånger veckan är mycket vanligare bland tjejer (1:3).

Diagram 1:3

 Något färre ungdomar i årskurs 7 upplever besvären lika frekvent.
 Med ökad ålder ökar stressen, framförallt mellan årskurs 8 och 9. Andel som är
stressade varje dag/flera gånger i veckan:
-

Åk 7: 22 %
Åk 8: 29 %
Åk 9: 42 %

Mat och motion
17 % av ungdomarna hoppar över frukost varje dag eller flera gånger i veckan. Det är
nästan lika vanligt att hoppa över lunch, lite vanligare bland tjejer än killar. Killar äter
godis eller snacks och snabbmat oftare än tjejer. Jämfört med rikssnittets matvanor
hoppar ungdomarna i Öckerö mer sällan över frukost, för övrigt förekommer inga större
skillnader (1:4).
 39 % hoppar mer sällan eller aldrig över varken frukost eller lunch.
 8 % hoppar över både frukost och lunch varje dag eller flera gånger i veckan.
 Det är främst ungdomar i årskurs 9 som hoppar över frukost (24 %) eller lunch
(21 %) varje dag eller flera gånger i veckan.
 Det är främst elever i Brattebergskolan som ofta hoppar över lunch (16 %
respektive 9 % i Betelskolan).
 Vanligast är att äta snabbmat ungefär en gång i månaden, vilket 57 % av både
killarna och tjejerna gör.
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 Vanligast är att äta godis eller snacks ungefär en gång i veckan vilket 54 % av
tjejerna och 43 % av killarna gör.

Diagram 1:4

Tabell 1b
Hoppar över
frukost

Varje dag/
flera ggr v

Aldrig

Öckerö

17

62

Rikssnittet

25

51

Mer än hälften av ungdomarna i årskurs 7-9 tränar så att de blir andfådda varje dag eller
flera gånger i veckan. Killar tränar mer ofta än tjejer. Närmare en femtedel tränar varje
dag jämfört med 2 % av tjejerna. Fler tjejer tränar en gång i veckan.

Diagram 1:5

Alkohol, tobak och narkotika
Debutålder
Majoriteten ungdomar har aldrig rökt, snusat, druckit sig berusade eller använt narkotika.
Av de som har gjort det är vanligaste debutåldern för att röka, snusa eller dricka sig
berusad 13-14-år. Debutåldern är tidigast för rökning. Av de som har rökt var 40 % 12 år
eller yngre första gången de rökte. För de som har druckit sig berusade kom debutåldern
för majoriteten något senare. Knappt en femtedel var 12 år eller yngre (1:6). Det är något
färre i Öckerö jämfört med snittet som har testat alkohol, tobak eller narkotika.
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Diagram 1:6

Tabell 1c
Har aldrig %*

Öckerö Rikssnittet

Rökt cigarretter

81

75

Snusat

89

85

Druckit sig berusad
85
80
Provat marijuana/
hasch
98
95
* Notera att siffrorna visar de som aldrig
någonsin har testat något av ovanstående.

Resultatet redovisas i sammanslagna åldersgrupper. Resultatet för narkotika redovisas inte i
diagrammet för att det är för få personer som har använt det. Av de 10 personer som har provat
marijuana eller hasch var 70 % 13-14 år.

Alkohol
Majoriteten (80 %) ungdomar dricker inte folköl eller starköl/vin/sprit/starkcider. Det är lite
vanligare bland tjejer att dricka alkohol men det är en lika stor andel tjejer och killar som
frekvent dricker alkohol. Omkring var tionde högstadieungdom i Öckerö kommun dricker
alkohol minst någon gång i månaden. 5 % dricker alkohol varje vecka (1:7).
 Andelen som dricker starköl etc ökar efter årskurs. Störst är ökningen mellan
årskurs 8 och 9. Dricker alkohol:
- Åk 7= 10 %
- Åk 8= 14 %
- Åk 9= 32 %

Diagram 1:7

Tabell 1d
Dricker aldrig alkohol*

%

Öckerö - folköl

88

Rikssnittet - folköl

82

Öckerö - starköl etc

80

Rikssnittet – starköl etc

74

* Notera att siffrorna visar de som
uppgav sig aldrig dricker alkohol
vid tid för undersökningen. De kan
ha gjort det tidigare.

Svarsalternativen varje dag och varje vecka är sammanslagna till ”varje vecka”. Svarsalternativen
någon gång per år och några gånger per år är sammanslagna.
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Omkring hälften av ungdomarna som dricker alkohol dricker sig aldrig eller väldigt sällan
berusade. Killar dricker sig berusade mer ofta än tjejer. Drygt en fjärdedel av killarna
dricker sig berusade minst ett par gånger i månaden jämfört med 12 % av tjejerna (1:8).
 En fjärdedel av de ungdomar som dricker starköl etc minst en gång i månaden
anger att de väldigt sällan eller aldrig blir berusade.
 Jämfört med rikssnittet är det färre i Öckerö kommun som dricker alkohol (se
ovan) men fler som dricker sig berusade minst en gång per mån (36 % resp. 29
%).
 Blir berusade minst en gång i månaden per årskurs:
Åk 7: 20 %, Åk 8: 32 %, Åk 9: 46 %

Diagram 1:8

Föräldrarnas tillåtelse
86 % anger att de inte får dricka alkohol för sina föräldrar. 2 % svarar att man får göra det och
resterande är osäkra. Jämfört med rikssnittet är det fler av Öckerö-ungdomarna som inte får dricka
alkohol (86 % respektive 73 %). I rikssnittet är det fler som är osäkra och något fler som säger att
de får dricka alkohol för sina föräldrar.
Tabell 1e

Föräldrarnas tillåtelse att dricka alkohol
%

ja

nej

vet inte

Öckerö

2

86

12

Rikssnittet

7

73
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Rökning och snusning
Mer än 80 % av ungdomarna röker inte. Rökning är något vanligare bland tjejer men det
är en lika stor andel tjejer och killar som röker frekvent: 6 % röker varje dag eller flera
gånger i veckan. Det är få ungdomar som snusar, 5 % av tjejerna och 8 % av killarna. Det
är endast 3 % som snusar frekvent (1:9).
 Andelen som röker ökar mellan årskurs 8-9. Röker:
- Åk 7= 9 %
- Åk 8= 11 %
- Åk 9= 23 %
 Andelen som använder tobak och hur ofta följer rikssnittet.
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Diagram 1:9

Svarsalternativen varje dag och flera gånger i veckan är sammanslagna. Svarsalternativen en gång
i veckan och en gång i månaden är sammanslagna till ”en eller några gånger per månad”.
Svarsalternativen någon gång per år och några gånger per år är sammanslagna.

Samband mellan alkohol och rökning
Det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och rökning. 98 % av de som aldrig
dricker alkohol röker inte. Av de ungdomar som dricker alkohol minst en gång i veckan
röker 76 % varje dag eller flera gånger i veckan.

Narkotika
2 % (10 personer) av ungdomarna anger att de har använt hasch eller marijuana och 1 %
att de har använt annan narkotika. Av de som har använt hasch eller marijuana har 40 %
använt det en gång och resterande flera gånger. De som har använt annan narkotika har
använt det en gång.

Trygghet,
händelser

mobbning,

kränkningar

och

andra

Trygghet
Flertalet ungdomar i årskurs 7-9 känner sig alltid eller oftast trygga på olika ställen. Mest
trygga är ungdomarna på ställen med anknytning till hemmet och minst trygga på
allmänna platser (1:10).
Mest trygga är ungdomarna:
1. I hemmet
2. Utomhus i bostadsområdet om dagen
3. På väg till eller från skolan och
i klassrummet
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Minst trygga är ungdomarna:
1. På buss, tåg eller liknande
2. Ute på stan, på allmän plats
3. På diskotek eller annat nöjesställe

Inte alltid trygga
 En fjärdedel av ungdomarna är inte alltid trygga på rasterna i skolan och något
fler är inte alltid trygga på fritidsgården (1:10).
 Det är främst elever i Brattebergskolan som inte alltid är trygga på rasterna.
 Tjejer känner sig i högre grad än killar inte alltid trygga.
 Främst är det ungdomar på Hönö och Öckerö som inte alltid känner sig trygga i
sitt bostadsområde.

Diagram 1:10

Mobbning
11 % av ungdomarna har blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. Fler tjejer än
killar har känt sig mobbade, 17 % jämfört med 5 % av killarna (1:11). Det är ungefär en
lika stor andel som har blivit mobbade i rikssnittet, men andelen tjejer jämfört med killar är
större i Öckerö kommun.
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Diagram 1:11

7 % anger att de själva har deltagit i mobbning eller utfrysning det senaste halvåret,
något fler killar än tjejer (1:12). Dessa siffror följer ungefär rikssnittet.
 Av de som har mobbat har en femtedel själva blivit mobbade.
 De som har blivit mobbade går i alla årskurser. De som mobbar går övervägande
i årskurs 9.

Diagram 1:12

Var man har blivit utsatt för mobbning
Vanligaste stället att bli utsatt för mobbning är i skolan. Två tredjedelar av de som har
blivit mobbade eller utfrysta har blivit det på rasterna i skolan. 28 % har blivit mobbade
via telefonsamtal, sms eller sociala medier. 26 % anger att de har blivit mobbade i
klassrummet. Omkring en femtedel anger fritidsgården (1:13).
När mobbningen har skett i skolan, i klassrum eller på rast, har det främst skett på
Brattebergskolan.
Jämfört med rikssnittet är det färre Öckerö-ungdomar som har blivit mobbade i
klassrummet (26 % resp. 40 %) och fler som har blivit det på fritidsgården (21 % resp. 10
1
%).

1

Detta kan delvis förklaras med att det är fler ungdomar i Öckerö kommun som vistas på
fritidsgården jämfört med rikssnittet, se kapitel om fritid. Ha även i åtanke att fritidsgården ligger
i Brattebergskolan och har öppet såväl dagtid som kvällstid.
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Diagram 1:13

Detta är en flervalsfråga. I diagrammet redovisas de vanligaste svaren.

Hur de mobbade mår
Resultatet gäller både för mobbade tjejer och killar.
 Mobbade bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som sämre än andra. Färre har
angett att de mår mycket eller ganska bra.
 Mobbade har psykiska och fysiska besvär mer frekvent än andra, se tabell
nedan.
 Mobbade känner sig i lägre grad alltid trygg på olika ställen.
 Mobbade har i högre grad varit med om en eller flera obehagliga händelser,
främst att man inte har vågat gå ut, stöld eller hot. 43 % har varit med om en
sådan händelse jämfört med 19 % av andra.
 Mobbade umgås mindre frekvent med vänner. 88 % jämfört med 95 % umgås
som minst varje vecka med vänner.
Tabell 1f
Andel som har symtom varje dag/flera ggr v
Mobbning

Huvudvärk

Magont

Stress

Svårt att somna

Sovit dåligt

Trötthet

Mobbad

36

33

56

47

42

78

Ej mobbad

13

11

28

19

18

42

Kränkningar
Hälften av tjejerna och en tredjedel av killarna upplever att de har blivit orättvist
behandlade på ett sådant sätt att de har känt sig kränkta under det senaste halvåret
(1:14). Detta följer rikssnittet för alla kommuner som deltar i undersökningen.

19

Diagram 1:14

Av vem man har blivit kränkt och varför
De flesta av dem som uppger sig blivit kränkta har blivit det av andra elever eller av
personalen, men de uppger sig även blivit kränkta av andra personer.
1.
2.
3.
4.

Andra elever (40 %)
Skolans personal (38 %)
Annan privatperson (17 %)
Någon i familjen (15 %)
Detta är en flervalsfråga där de vanligaste svaren redovisas.

På frågan varför man har blivit kränkt uppger 57 % ”annat” vilket inte framgår i
undersökningen och ytterligare 22 % ”vet inte”. Anledningar som anges är:
1.
2.
3.

Ålder (15 %)
Kön (6 %)
Religion (4 %)
Detta är en flervalsfråga där de vanligaste svaren redovisas.

Brott
81 % av ungdomarna har inte varit med om någon av händelserna nedan, vilket följer
snittet nationellt. Vanligast är att man har varit med om stöld eller hot eller har varit rädd
för att gå ut (1:15). Något fler tjejer än killar är rädda för att gå ut.

Diagram 1:15
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2. Fritid
I nationalencyklopedin beskrivs fritid som den tid som inte upptas av arbete, måltider och sömn.
Fritiden är alltså den del av dygnet som ungdomarna kan välja att göra vad de vill. I detta kapitel
beskrivs hur ungdomarna upplever sin fritidssituation. Har de tillräckligt mycket fritid och har de
möjlighet att göra det de är intresserade av? Vad gör man och var träffar man sina kompisar? Att
ungdomarna upplever att man har lagom mycket fritid och att de finns sådant att göra som man är
intresserad av är viktigt för såväl välbefinnandet som för den personliga utvecklingen.

Sammanfattning
Aktiva ungdomar

Populärt att vara på fritidsgården

Flertalet killar och tjejer tycker att det finns mycket
att göra på fritiden. Något fler killar tycker att det
finns väldigt mycket att göra av ens intressen. Tre
fjärdedelar tycker att man har lagom med fritid. Ju
högre upp i årskurserna ungdomarna kommer,
desto fler känner att de har för lite fritid. De som
upplever att de har för lite fritid lider mer ofta av
olika fysiska och psykiska besvär, främst stress
och trötthet.

Ungdomarna träffas oftast hemma hos varandra
eller utomhus. Andra vanliga mötesplatser är
idrottshall och fritidsgård. 62 % går på fritidsgården som minst en gång i månaden och nästan
en dubbelt så stor andel som rikssnittet besöker
den varje vecka. När man anger vad som saknas
för fritidsmöjligheter är det fritidsgårdar/lokaler att
vara i som nämns mest. I kommunen finns bara
en fritidsgård och flera ungdomar önskar fler
mötesplatser. Det är främst ungdomar från Hälsö,
Björkö och Knippla/Hyppeln /Rörö som mest
sällan ses på fritidsgården, vilket kan ha ett
samband med det geografiska avståndet/
förbindelser. Ungdomar på Knippla/ Hyppeln/Rörö
gör minst frekvent olika aktiviteter, främst
”organiserade”.

Öckerö-ungdomarna är mer aktiva än rikssnittet
på sin fritid. Man gör oftare olika slags sociala
aktiviteter, som till exempel går på fritidsgården
eller
deltar
i
föreningsverksamhet
där
idrottsföreningar,
religiösa
föreningar
och
kulturföreningar är vanligast. Fler än snittet
sysslar med kreativa aktiviteter, främst tjejer, till
exempel dansar/spelar teater eller målar. Därtill
motionerar/sportar två tredjedelar minst en gång i
veckan. Flertalet går någon gång per år på
evenemang såsom konserter och utställningar,
detta gäller fler än rikssnittet.
Ungdomarna använder internet ofta på fritiden
men det är lite färre än snittet som gör det varje
dag. Killar spelar dator-/tv-spel oftare än tjejer
men likadant är det färre som gör det varje dag.

Jämförelsekommunen Tjörn
På Tjörn är man ungefär lika nöjd med sin fritidssituation men man är inte lika aktiv. Största
skillnaden finns i att det inte är lika vanligt att gå på fritidsgården, 70 % gör det aldrig. Färre är
medlemmar i föreningar, går på evenemang eller sysslar med kreativa aktiviteter. Man ligger
ungefär på rikssnittet i dessa områden där Öckerö kommun ligger över.
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Resultat
Fritidssituationen
Ungdomarna i årskurs 7-9 i Öckerö kommun har ungefär lika mycket fritid och lika mycket
att göra på fritiden som snittet i de kommuner som deltar i undersökningen. Tre
fjärdedelar har lagom med fritid och omkring en femtedel upplever att man har för lite
fritid. Majoriteten tycker att det finns mycket eller ganska mycket att göra (2:1-2).
Resultatet skiljer sig inte åt nämnvärt mellan öarna.

Diagram 2:1

Fler killar tycker att det finns väldigt mycket att göra på fritiden, 27 % jämfört med 17 %
av tjejerna. Killarna är även mer benägna att tycka att de har för mycket fritid medan fler
tjejer upplever att de har för lite fritid (2:1-2). Det är vanligare bland tjejer att vilja göra
saker på sin fritid som man inte gör på grund av sitt kön (2:3). Skillnaden mellan tjejer och
killars fritidssituation följer mönstret nationellt.

Diagram 2:2
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Diagram 2:3

Vilka har för lite fritid?
Omkring en femtedel upplever att de har för lite fritid. Bristen på fritid har ett tydligt
samband med vilken årskurs man går i. Ju högre upp i årskurserna desto fler ungdomar
upplever att de har för lite fritid. Fritidssituationen har inget samband med vilken skola
man går i.
Tabell 2a
Fritidssituationen %
Lagom med fritid
För lite fritid

År 7

År 8

År 9

86

74

60

6

22

33

Samband med fysiska och psykiska besvär
De tjejer och killar som upplever att de har för lite fritid har i högre grad än andra olika
besvär, som att man känner sig stressad, har sömnproblem och är trött under dagarna
samt har huvudvärk och ont i magen. Största besvären är stress och trötthet under
dagarna. 61 % av de med för lite fritid lider av stress varje dag eller flera dagar i veckan
jämfört med 22 % av de med lagom fritid. Gällande trötthet är motsvarande siffror 70 %
för de med för lite fritid och 45 % för de med lagom fritid.
Tabell 2b
Har symtom varje dag/flera ggr v
Fritidssituationen %

Huvudvärk

Magont

Stress

Svårt att somna

Sovit dåligt

Trötthet

Lagom med fritid

12

10

För lite fritid

26

22

22
61

17
36

15
36

45
70

En möjlig förklaring är att bristen på fritid har ett samband med att ungdomarna har/
upplever sig ha för mycket att göra i skolan och att detta därmed går ut över
fritidssituationen och delvis orsakar besvären.
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Fritidssysselsättningar
Vad man gör
Ett övergripande mönster sett till boendeområden i Öckerö kommun är att ungdomar som
bor på Knippla/Hyppeln/Rörö i lägre grad frekvent gör olika aktiviteter, framförallt
”organiserade”, vilket kan ha ett samband med avstånd och förbindelser till
2
Öckerö/Hönö.

Sociala aktiviteter
95 % träffar kompisar minst en gång i veckan varav närmare hälften gör det varje dag.
Mest frekvent deltar ungdomarna i föreningsverksamhet och går på fritidsgård. Drygt en
tredjedel deltar i föreningsverksamhet minst en gång i veckan och nästan en tredjedel går
på fritidsgården lika ofta. Fritidsgården ligger i Brattebergskolan men resultatet visar att
en lika stor andel ungdomar från Betelskolan går på fritidsgården (2:4).

Diagram 2:4
Tabell 2c
Rikssnittet %

Varje Varje Varje
Aldrig
dag
v mån

Deltar i föreningsverksamhet

8

25

10

45

Går på fritidsgård

2

16

15

49

Går på stan

5

29

40

9

Går på café

1

11

45

16

Går på fest

2

7

28

25

Inom parentes redovisas andel som aldrig gör det. Svarsfrekvens för ”varje år” redovisas ej i
diagrammet.

Med få undantag, till exempel att gå på stan med kompisar, visar resultatet att
ungdomarna i Öckerö kommun jämfört med rikssnittet gör olika sociala aktiviteter mer
frekvent. Jämfört med rikssnittet (se tabell ovan):






Något fler träffar kompisar varje dag (45 % respektive 39 %).
Fler går på fritidsgården och mycket mer ofta.
Något fler deltar i föreningsverksamhet.
Fler går på fest, framförallt tjejer.

2

Notera att det är en stor spridning av antal ungdomar per boendeområde, tolka med
försiktighet.
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Föreningslivet
81 % av ungdomarna är medlem i någon förening. Högst andel aktiva medlemmar/med
förtroendeuppdrag finns i idrottsföreningar, religiösa föreningar och kulturföreningar (2:5).
Föreningslivet är större i Öckerö än för snittet av de kommuner som deltar i
undersökningen. Framförallt är fler medlemmar i religiösa föreningar och kulturföreningar.
Tjejer är i högre grad aktiva medlemmar/har förtroendeuppdrag i kulturföreningar och
hobbyföreningar medan fler killar är aktiva medlemmar/har förtroendeuppdrag i
idrottsklubbar, supporterklubbar och datorföreningar.

Diagram 2:5

Motionerar
Närmare två tredjedelar av ungdomarna motionerar/sportar på fritiden minst en gång i
veckan, vilket följer rikssnittet. Killar och tjejer motionerar i ungefär lika hög omfattning.
6 % av ungdomarna motionerar inte alls på fritiden, varken i klubb/förening eller på egen
3
hand.
Tabell 2d
Öckerö Idrottar/
motionerar %

Varje dag

Varje vecka

Varje mån

Aldrig

I klubb/förening

11

50

3

33

På egen hand

13

50

20

12

”Varje år” redovisas ej, därför blir ej totalen 100 %.

Internet och datorspel
Två tredjedelar av tjejerna och något färre killar (61%) surfar/chattar på internet varje dag
på fritiden. Närmare hälften av killarna spelar dator-/tv-spel varje dag medan endast en
tiondel av tjejerna gör det. Jämfört med internet- och spelvanorna nationellt är det något
färre ungdomar i Öckerö kommun som gör det varje dag.
3

Läs mer om ungdomarnas motionsvanor i Kapitel 1. Hälsa.
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Tabell 2e
Öckerö

Rikssnittet

Surfar/chattar

64

71

Spelar dator-/tv-spel

27

35

Gör varje dag %

Kreativa aktiviteter
Det är vanligare att tjejer gör olika kreativa aktiviter som sjunger/spelar instrument/skapar
musik, målar/syr och tränar dans/spelar teater. Särskilt markant är skillnaden gällande
dans och teater som 39 % jämfört med 5 % av killarna gör. Något fler ungdomar på
Öckerö gör kreativa aktiviteter i någon mån jämfört med snittet nationellt (2:6).

Diagram 2:6

Tabell 2f
Gör aldrig %
Sjunger/
instrument
Målar/syr
Tränar dans/
teater

Öckerö Rikssnittet
34

40

44

53

65

74

Svarsalternativen ”varje dag” och ”varje vecka” har sammanslagits.

Går på evenemang
Diagram 2:7
Tabell 2g
Rikssnittet %
Sportevenemang
Teater/musikal/
dansuppvisning
Konsert
Museum/
utställning

Varje Varje
Aldrig
mån
år
33

27

40

5

41

54

6

48

46

4

47

49

Svarsalternativen ”varje dag”, ”varje vecka” och ”varje månad” har sammanslagits till varje mån.
Inom parentes redovisas andel som aldrig gör det.
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Jämfört med snittet nationellt går fler Öckerö-ungdomar på evenemang minst en gång
varje år. Mest frekvent går man på sportevenemang vilket drygt en tredjedel gör minst en
gång varje månad, killar i högre grad än tjejer. (2:7).

Övriga aktiviteter
Bland övriga aktiviteter kan vi se att killar fiskar/jagar, åker skateboard och mekar oftare
medan tjejer läser, skriver och går på bibliotek oftare.
Tabell 2h
Frekvens för följande aktiviteter (%)

Varje dag

Varje
vecka

Varje
mån

Aldrig

Besöker bibliotek (ej skoltid)

1

5

21

38

Läser*

31

32

20

6

Skriver*

39

24

16

12

Hjälper till hemma med hushållssysslor

30

49

16

1

Är ute i naturen

28

31

24

4

Fiskar/jagar

2

6

11

37

Åker skateboard/snowboard under säsong

6

7

7

53

Spelar rollspel

1

3

3

80

Mekar med fordon/tekniska saker

4

8

12

55

Spelar om pengar på internet

1

1

1

96

* Notera att det inte är preciserat vad som menas med att läsa och skriva utan att allt kan ingå
beroende på hur respondenten uppfattar innebörden. Svarsalternativet ”varje år” redovisas inte,
därför blir ej totalen 100 %.

Var man träffas
Ungdomarna anger de två vanligaste ställena där de träffas. Majoriteten brukar oftast
vara hemma hos varandra eller utomhus när de ses. Vanliga mötesplatser därefter är
idrottshall och fritidsgård.
 Tjejer ses vanligen lite mer ofta hemma hos varandra (92 % resp. 84 %).
 Killar ses lite mer ofta utomhus (48 % resp. 39 %) eller i idrottshall (18 % resp. 13
%).
 Jämfört med rikssnittet är det något mer vanligt att träffas utomhus, hemma eller
på fritidsgård. Färre syns på café/restaurang vilket kan ha sin förklaring i att det
finns få sådana mötesplatser i kommunen.
Tabell 2i
Var man
Öckerö Rikssnittet
oftast ses %*
Hemma hos
varandra

88

83

Utomhus

44

38

Idrottshall

15

19

Fritidsgård

15

10

* De fyra vanligaste mötesplatserna.

Fritidsgården ligger på Öckerö. Det är i lägst grad ungdomar från Hälsö, Björkö och
Knippla/Hyppeln/Rörö som anger fritidsgården som ett av de vanligaste ställena att ses
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vilket kan ha ett samband med det geografiska avståndet. Ungdomarna på Fotö anger i
4
hög grad att de ses utomhus.

Vad man saknar på fritiden
Närmare hälften av ungdomarna anger fritt vad som saknas att göra på fritiden samt vilka
5
ställen att vara på som saknas. Vanligaste svaren gäller fritidsgårdar/ungdomsgårdar
/lokaler att vara i och umgås. Flertalet vill ha fler fritidsgårdar/lokaler att vara i medan ett
fåtal önskar att den befintliga fritidsgården ska bli bättre. Främst är det ungdomar på
Björkö och Hönö som saknar fritidsgård. Exempel på öppna svar:
"Det finns inget ställe på Björkö som man kan gå till att repa eller bara hänga. Man sitter
mest inne."
"En ny fritidsgård som inte finns i skolan, kanske något ställe på Hönö?"
"Mer ställen att vara på... finns bara fritidsgården och den är på Öckerö så ditt orkar man
inte alltid åka..."
"Vi har knappt några på Björkö. Skulle vara roligt om det fanns en gård på Björkö med.
Det finns bara en kristen, passar inte mig."

I helhet är det var tionde 7-9-klassare som önskar fler fritidsgårdar/lokaler att vara i. Ser
man även till de som önskar festlokaler eller restauranger/caféer att kunna umgås i är det
nästan var femte ungdom som önskar fler sociala mötesplatser.
Andra fritidsmöjligheter som många saknar i kommunen är i ordningsföljd:







Simhall/badhus/äventyrsbad
Biograf
Restaurang/café där man kan umgås (t ex Macdonalds)
Ridbana/stall/ridskola
Motorsport/crossbana/gokart
Konstgräsplan/fotbollsplaner

Färre tjejer än killar upplever att det finns mycket att göra på fritiden av det som man är
intresserad av (2:2). Bland de ”öppna svaren” framgår att en del tjejer tycker att
kommunen satsar mer på aktiviteter för killar. Exempelvis säger en tjej: ”Det borde finnas
fler aktiviteter som är för tjejer, det kan lätt bli att killar tar över sporterna.”

4

Notera att det är en stor spridning av antal ungdomar per boendeområde, tolka med
försiktighet.
5
Då man i svaren inte har gjort åtskillnad mellan aktiviteter och ställen att vara på redovisas
svaren sammanslagna och inte per fråga.
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Resor
Diagram 2:8

Majoriteten av ungdomarna har varit på en semesterresa på minst en vecka under
senaste året, vilket följer rikssnittet (2:8). Det är dock fler ungdomar i Öckerö kommun
som har varit utomlands utan sina föräldrar jämfört med snittet, 66 % jämfört med 43 %.
Resultatet utmärker sig även mot jämförelsekommunen Tjörn som ligger på snittet.
Sammanlagt har 8 % av Öckerö-ungdomarna arbetat, studerat (till exempel språkresa),
varit på ungdomsutbyte eller varit volontär utomlands. Något fler har studerat utomlands
jämfört med rikssnittet. Av de som inte har gjort något av ovanstående anger drygt en
fjärdedel att de inte är intresserade. Resterande skulle i ordningsföljd behöva mer
pengar, föräldrarnas tillåtelse och mer information.
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3. Skola
Ungdomarna tillbringar en stor del av sin tid i skolan och tar del av kunskap som de bär med sig
hela livet. Det är viktigt att ungdomarna har en tillfredsställande skolmiljö och känner att de inom
ramarna för utbildningen kan påverka sin skolgång. I detta kapitel redovisas hur ungdomarna
upplever stämningen på skolan, ens möjligheter att påverka samt själva skolmiljön.
De flesta högstadieungdomar i Öckerö kommun går på den kommunala skolan Brattebergskolan. I
årskurs 7-9 har skolan 386 elever varav 366 medverkar i denna undersökning. Övriga ungdomar
går på den kristna friskolan Betelskolan, andra friskolor i Göteborg samt särskola. På Betelskolan
går 55 elever i årskurs 7-9 varav alla medverkar i undersökningen. Nedan redovisas resultatet för
Brattebergskolan och Betelskolan.

Sammanfattning
Tjejer och killars upplevelser

Brattebergskolan

Överlag har killar och tjejer i årskurs 7-9 liknande
upplevelser av skolan. En generell skillnad som
följer samma mönster nationellt är att killar i högre
grad upplever att de har inflytande och får vara
med och bestämma. Killar upplever dock i högre
grad att tjejer särbehandlas positivt än vice versa.

Brattebergskolan ligger sammantaget på ett
nationellt snittvärde och lite under snittet i vissa
områden. Skolan ges ett medelvärde gällande
olika attityder i skolan, som exempelvis hur elever
och lärare respekterar varandra och hur lärare
agerar vid mobbning. Mobbning upplevs dock
som ett problem av fler elever än snittet. Närmare
en fjärdedel av eleverna instämmer i att mobbning
är ett problem på Brattebergskolan.

Betelskolan
Jämfört med rikssnittet ligger Betelskolan över
och ofta mycket över snittet sett till flertalet
områden såsom attityder och stämning i skolan,
ens inflytande i skolan samt olika aspekter av
skolmiljön där särskilt skolmaten får ett högt
värde. Undantaget är skolbiblioteket som får ett
mycket sämre betyg på Betelskolan. Vidare
upplever färre elever att det finns tillräckligt
många ämnen att välja på i individuella valet.

Ens inflytande generellt i skolan ges medelvärden
men färre upplever att elevrådet tas på allvar.
Skolmiljön generellt ges ett medelbetyg medan
andra
aspekter
såsom
schemat
och
skolbiblioteket upplevs sämre.
De få ungdomar i årskurs 7-9 som skolkar ofta går
på Brattebergskolan.

Jämförelsekommunen Tjörn
Även på Tjörn finns två grundskolor.
Överlag är värdena högre för båda
skolor jämfört med Brattebergskolan. På båda skolor upplever
färre elever än rikssnittet mobbning
och andra problem och man känner
att skolan agerar om det uppstår
sådant. Vidare upplevs olika
aspekter av skolmiljön bättre än på
Brattebergskolan.
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Resultat
Stämning och attityder
Majoriteten elever på båda skolor tycker att det är bra stämning i skolan, 95 % på
Betelsskolan och 83 % på Brattebergskolan. Majoriteten elever på Betelskolan instämmer
även i att elever och lärare bemöter varandra med respekt och att skolan agerar vid
mobbning och kränkningar. På Brattebergskolan är omkring hälften av eleverna
tveksamma eller negativa till skolans agerande om en elev mobbar en annan elev samt
om en lärare kränker en elev (3:1). Värden för Brattebergskolan är omkring rikssnittet och
Betelskolan har mycket högre värden.

Diagram 3:1

Mobbning anses på Brattebergskolan vara ett problem av fler elever än snittet nationellt.
Närmare en fjärdedel av eleverna anser att mobbning är ett problem och en tredjedel
varken instämmer eller säger emot påståendet. Nästan samtliga elever på Betelskolan
upplever inte mobbning, främlingsfientlighet och sexuella trakasserier som något problem
(3:2).

31

Diagram 3:2

Tabell 3a
Mobbning snittvärde skala 1 -5
(litet problem-stort problem)
Betelskolan

1,7

Brattebergskolan

2,7

Rikssnittet

2,5

Skolk
Det är ett fåtal elever som skolkar, vilket följer rikssnittet. Den lilla grupp av elever som
gör det frekvent (3 %) går på Brattebergskolan (3:3)

Diagram 3:3

Ens möjlighet till inflytande och påverkan
Gällande ens möjlighet till inflytande i skolan är eleverna mer positiva än rikssnittet på
Betelskolan. Majoriteten upplever att elevrådet tas på allvar och att man uppmuntras att
medverka i elevrådet samt har fått veta om sitt inflytande i skolan. Det är dock bara
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hälften av eleverna som tycker att det finns tillräckligt många ämnen att välja på inom det
individuella valet vilket är färre än rikssnittet.
På Brattebergskolan anser två tredjedelar av eleverna att det finns tillräckligt många
ämnen att välja på. Skolan ligger något under snittnivån gällande elevråd och inflytande
(3:4).

Diagram 3:4

Tabell 3b
Snittvärden skala 1-5
(lågt-högt)

Elevråd tas på Uppmuntras vara
allvar
med i elevråd

Har fått veta
sitt inflytande

Många ämnen
välja mellan

Betelskolan

4,2

3,6

3,8

3,2

Brattebergskolan

3,3

3,1

3,1

3,8

Rikssnittet

3,5

3,2

3,2

3,5

Vad man vill och får bestämma om
Eleverna vill främst vara med och bestämma i skolan om:
1. Läxorna
2. Hur man ska arbeta (till exempel grupparbete)
3. Schemat
På Brattebergskolan är det fler elever jämfört med Betelskolan som upplever att man får
bestämma om läxor, prov och schemat, vilket också är sådant många elever vill vara med
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och bestämma om. På Betelskolan är det många fler som upplever att man får bestämma
6
om skolmaten, långt över rikssnittet. Fler elever på Betelsskolan känner även att de får
bestämma om skolmiljön inne, till exempel uppehållsrummet (3:5).

Diagram 3:5

I diagrammet redovisas den andel som svarat att man ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket” får/vill
vara med och bestämma.

Tabell 3c
Differens vad man vill och får bestämma om

% Betelskolan Brattebergskolan

6

Schemat

63

56

Läxorna

64

48

Skolmaten

38

65

Proven

59

45

Reglerna i skolan
Vilka böcker/
läromedel

38

45

43

38

Vad man får lära sig
Skolmiljön inne,
t ex uppehållsrum
Hur man ska arbeta,
t ex grupparbete
Skolmiljön ute,
t ex skolgården

39

40

34

43

33

39

33

37

Eleverna på Betelskolan är därtill väldigt nöjda med skolmaten, se diagram 3:8.
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Skillnaden mellan vad man får och vill bestämma om är för Betelskolan störst gällande (i
fallande skala) läxorna, schemat och proven. Det är alltså många elever som vill vara
med och bestämma inom dessa områden men få som anser att de får göra det. För
Brattebergskolan är skillnaden mellan vad man vill och får bestämma om störst sett till (i
fallande skala) skolmaten, schemat och läxorna.

Killar och tjejers möjlighet till inflytande och påverkan
Generellt upplever fler killar än tjejer att de har inflytande i skolan och får vara med och
bestämma. Killar är ändå mer benägna att tycka att tjejer får bättre möjligheter i skolan.
På Brattebergskolan tycker en femtedel av eleverna att det är så, främst killar (3:6).

Diagram 3:6

Information inför gymnasievalet
Hälften av niorna är nöjda med informationen inför gymnasievalet (3:7). 14 % tycker att
den har varit ganska eller mycket dålig.

Diagram 3:7
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Skolmiljön
På båda skolor (framförallt Betelskolan) upplevs möjligheten att få extra stöd och hjälp
bättre än snittet generellt i landet. På Brattebergskolan är man mindre nöjd med schemat
och skolbiblioteket. Utmärkande för Betelskolan är att eleverna är väldigt nöja med
skolmaten men att det är få som är nöjda med skolbiblioteket, långt under det nationella
snittet (3:8).

Diagram 3:8

Notera att skolmatsalen på Brattebergskolan byggdes om under perioden för enkäten
vilket kan förklara det dåliga resultatet.

Tabell 3d
Snittvärden skala 1-5
(lågt-högt)

Skolmiljön

Schemat Skolbiblioteket

Skolmaten

Extra stöd
och hjälp

Betelskolan

4,0

3,5

2,9

3,9

4,5

Brattebergskolan

3,6

3,0

3,4

2,4

4,0

Rikssnittet

3,6

3,3

3,6

2,5

3,8

I de öppna frågorna gällande vad man vill kunna påverka i kommunen (se kapitel 5) samt
hur Öckerö skulle kunna bli en bättre kommun att leva i (se kapitel 6) berör majoriteten av
svaren skolmiljön. I huvudsak önskas fler datorer samt utveckling av tekniken.
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4. Arbete
Att ungdomarna har ett extrajobb och sommarjobb är positivt ur flera aspekter. Man tjänar egna
pengar, skaffar sig värdefull erfarenhet och får kontakter på arbetsmarknaden som kanske kan
leda till jobb i framtiden. I detta kapitel redogörs för ungdomarnas arbetslivserfarenhet, hur man får
jobb samt hur man känner för att starta eget företag i framtiden.

Sammanfattning
Fler än snittet arbetar

60 % har varken extrajobb eller sommarjobb,
flertalet av dessa ungdomar har inte sökt jobb.

Ungdomarna i årskurs 7-9 i Öckerö kommun har
mer arbetslivserfarenhet än rikssnittet. En
fjärdedel av ungdomarna har ett extrajobb och
närmare en tredjedel hade ett sommarjobb. Det
finns ett samband mellan att de som hade
sommarjobb också har extrajobb, det vill säga
arbetslivserfarenhet leder till mer jobb.

Personliga kontakter ger jobb
Majoriteten får jobb genom personliga kontakter
och endast ett fåtal genom kommunen. Fler
ungdomar än snittet har föräldrar som är
egenföretagare.
Dessa
ungdomar
har
extrajobb/sommarjobb i högre omfattning vilket
kan indikera att en del av dem arbetar på
familjeföretaget.
Öckerö-ungdomarna
är
dessutom mer positiva än snittet till att starta eget
företag i framtiden.

Jämförelsekommunen Tjörn

Har extrajobb

%

Öckerö

24

Rikssnittet

15

Även ungdomarna på Tjörn har i högre grad
än snittet extra- och sommarjobb och får
främst jobben genom kontakter. På Tjörn
var det fler som sommarjobbade än på
Öckerö, 35 % vs 29 %. Eget företag är
vanligt bland föräldrarna på Tjörn men detta
ökar inte andelen ungdomar som vill starta
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Resultat
Extra- och sommarjobb
Diagram 4:1

Tabell 4a
Har extrajobb

%

Öckerö

24

Rikssnittet

15

Omkring en fjärdedel av ungdomarna i årskurs 7-9 i Öckerö kommun har ett extrajobb,
fler än rikssnittet. Närmare en tredjedel sommarjobbade vilket också är något över snittet
(4:1-4:2). Av de som sommarjobbade har fler ett extrajobb idag, 48 % jämfört med 14 %.
 Ungefär lika många tjejer och killar har extra- och sommarjobb.
 Av de som har extrajobb arbetar hälften minst en gång i veckan, en tredjedel
minst en gång i månaden och resterande mer sällan.
 Omkring 15 % har sökt ett jobb de inte har fått, lite fler tjejer än killar.
 60 % har varken extrajobb eller sommarjobb. En klar majoritet av dessa
ungdomar har inte sökt jobb.

Diagram 4:2

Tabell 4b
Hade sommarjobb

%

Öckerö

29

Rikssnittet

23

Hur man fick sommarjobb
Majoriteten fick sitt sommarjobb genom någon i familjen, annan släkting eller bekanta. Få
fick jobbet genom kommunen (2 % resp. 5 % av rikssnittet) (4:3). Killar använder i lite
högre grad än tjejer sina personliga kontakter för att få jobb.
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Diagram 4:3

Eget företag
Lite mer än hälften av ungdomarna kan tänka sig att starta eget företag i framtiden. Det
är lite vanligare bland killar att kunna tänka sig att starta eget företag, fler tjejer är osäkra.
Det är få ungdomar som inte kan tänka sig att starta eget. Jämfört med rikssnittet kan
något fler av Öckerö-ungdomarna tänka sig att starta eget (4:4).

Diagram 4:4

Tabell 4c
Kan tänka sig att
starta eget företag

%

Öckerö

55

Rikssnittet

50

Sett till rikssnittet i denna undersökning har Öckerö-ungdomarna i högre grad föräldrar
med eget företag, 36 % jämfört med 29 %. I resultatet finns inget samband mellan
ungdomar med föräldrar som är egenföretagare och viljan att starta eget företag. Fler av
dem med föräldrar som är egenföretagare har extrajobb (29 % respektive 20 %) och
sommarjobb (36 % respektive 26 %) vilket indikerar att de jobbar på familjeföretaget.
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5. Politik och samhälle
Öckerö kommun är en av Sveriges minsta kommuner. Lokala beslut blir viktiga för dess invånare
då det i så hög grad påverkar ens vardag. Ungdomarna är inget undantag. Man inte bara bor i
kommunen utan flertalet tillbringar även sin skolgång och fritid här. Därför är det betydelsefullt med
ungdomarnas engagemang i dessa frågor. I detta kapitel beskrivs just ungdomarnas intresse för
lokala frågor och vilka politiska områden samt frågor i kommunen som engagerar dem.

Sammanfattning
Vill kunna påverka i kommunen
En stor andel av den grupp som har svarat att de
inte vill påverka i kommunen anger som skäl att
de inte har tillräcklig kunskap om hur man gör
eller inte tror att politiker lyssnar på en. Vidare är
det flera av dem som vill påverka som inte vet
vem man skulle vända sig till.

Ungdomarna i Öckerö kommun visar samma
intresse för politik, samhälle och omvärld som
snittet nationellt. Få är intresserade av politik,
drygt en tredjedel av samhällsfrågor och närmare
två tredjedelar av vad som händer i andra länder.
Det finns dock ett stort intresse för att vara med
och påverka i lokala kommunfrågor, mer än
rikssnittet. Omkring hälften vill påverka i
kommunfrågor, mer än en tredjedel vill själva
träffa beslutsfattare och majoriteten tycker att det
är viktigt att ungdomar och politiker träffas. Främst
är det tjejer som vill påverka i kommunfrågor och
träffa beslutsfattare men denna grupp har lägst
tilltro till att man kan nå fram.

Skolan ett viktigt område
De ungdomar som vill påverka i kommunen tar
främst upp frågor som rör skola, som att det
behöver satsas på skolmiljön som datorer och
teknik samt mer ställen för unga att träffas på.
Generellt skulle Öckerö-ungdomarna satsa på
följande områden som politiker:
1.
2.
3.
4.
5.

Vill påverka i frågor

%

Öckerö

51

Rikssnittet

38



Sjukvård
Skola
Lika lön för lika arbete för män och kvinnor
Arbete mot kriminalitet
Bostäder för unga

Jämförelsekommunen Tjörn
Tjörn följer samma mönster som Öckerö
med ungdomar som har ett starkare
intresse för lokalpolitiken än snittet
nationellt. Intresset är dock starkare på
Öckerö, 51 % vs 43 % vill påverka.

Ungdomarna prioriterar sjukvård, skola samt
arbete för att minska användandet av alkohol och
droger bland unga mer än snittet nationellt.
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Resultat
Intresset för politik, samhälle och omvärld
Intresset för politik, samhälle och omvärld hos ungdomarna i årskurs 7-9 i Öckerö
kommun följer rikssnittet och är ungefär lika stort mellan tjejer och killar. Mer än hälften är
intresserade av vad som händer i andra länder, drygt en tredjedel av samhällsfrågor och
mindre än en femtedel av politik (5:1). Dessa frågor är relaterade men skiljer ändå
markant åt i intresse vilket kan tolkas som att det är lättare att förstå och relatera till frågor
som konkret rör omvärlden och samhället än politik.

Diagram 5:1

Politiska handlingar
Diagram 5:2

Tabell 5a

* De fem vanligaste handlingarna man har gjort eller skulle kunna tänka
sig att göra.
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Skulle aldrig

%

Skada andras/allmän
egendom i protest

89

Måla politiska slagord
på allmän plats

86

Ockupera byggnader

85

Delta i olagliga aktioner/
demonstrationer

82

Chatta/debattera politik
på internet

68

Närmare två tredjedelar har skrivit på en namninsamling, andra politiska handlingar är det
få som har gjort. Däremot kan Öckerö-ungdomarna i mycket högre grad än rikssnittet för
undersökningen tänka sig att göra vissa politiska handlingar. Det är ett fåtal som kan
tänka sig att göra olagliga handlingar samt att chatta/debattera politik på internet (5:2).

Intresset för att påverka i kommunen
Ungdomarna i Öckerö kommun vill i mycket högre grad än rikssnittet vara med och
påverka frågor i kommunen, 51 % respektive 38 %. Vidare är det fler som tycker att det
är viktigt att ungdomar och beslutsfattare träffas samt själva vill träffa beslutsfattare. Man
har också större tilltro till att det är möjligt att föra fram sina åsikter till de som bestämmer
i kommunen (5:3-5:6). Detta gäller även jämförelsekommunen Tjörn.

Diagram 5:3

Tabell 5b
Vill påverka i frågor

%

Öckerö

51

Rikssnittet

38

Diagram 5:4

Tabell 5c
Vill träffa beslutsfattare

%

Öckerö

38

Rikssnittet

28

Vem man vänder sig till
De ungdomar som vill påverka skulle främst vända sig till:
1. En personlig kontakt/någon man känner (35 %)
2. Tjänsteman eller politiker (10 %)
3. Förening/organisation (9 %) eller organiserad ungdomsgrupp (9 %)
Majoriteten vet inte var man skulle vända sig om man skulle påverka (37 %).
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Skillnad mellan tjejer och killar
Fler tjejer än killar tycker att det är viktigt att beslutsfattare och ungdomar träffas och
diskuterar. Tjejer är även mer intresserade av att vara med och påverka frågor i
kommunen samt att träffa beslutsfattare. Däremot är det färre tjejer som faktiskt tror att
man har möjlighet att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (5:3-5:6).

Diagram 5:5

Tabell 5d
Mycket/ganska
viktigt

%

Öckerö

71

Rikssnittet

56

Diagram 5:6

Tabell 5e
Mycket/ganska
stora möjligheter

%

Öckerö

20

Rikssnittet

14

Varför man inte vill påverka
De som inte vill påverka i kommunen har i första hand inte intresset men det är också en
stor andel som kan för lite om hur man kan påverka och/eller inte tror att beslutsfattare
lyssnar (5:7).
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Diagram 5:7

Områden man vill satsa på
Om man vore politiker
Diagram 5:8
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De topp 5-områden ungdomarna främst skulle satsa på som politiker är:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjukvård
Skola
Lika lön för lika arbete för män och kvinnor
Arbete mot kriminalitet
Bostäder för unga

Den största skillnaden mellan tjejers och killars prioriteringsområden ses i lika lön för lika
arbete för män och kvinnor som prioriteras av tjejer och idrottsanläggningar som fler killar
ser som ett viktigt område (5:8).
Jämfört med snittet prioriterar ungdomarna på Öckerö sjukvård, skola och arbete för att
minska användandet av alkohol och droger bland unga högre och arbetet mot kriminalitet
samt idrottsanläggningar lägre.

Exempel på vad man vill påverka i kommunen
De ungdomar som anger att de vill kunna påverka frågor i kommunen (51 %) tar främst
upp följande områden:
1.
2.
3.
4.
5.

Skola
Fritid
Byggnation och vägar
Allt som berör ungas situation i samhället
Kollektivtrafik

De vanligaste svaren handlar om skolan. En vanlig åsikt är att det behöver satsas mer på
skolmiljön, som tekniken och fler datorer. Exempel på svar:
”Skolan, att vi får bra hjälpmedel. T ex som dator.”
”Mer teknik i skolan såsom egna datorer osv”.
”Skolorna! Kommunen måste lägga ner mer pengar på skolorna i kommunen!”
”Skolmiljön, mitt schema, skolmaten och mobbningen i skolan.”
Ett annat område många unga vill kunna påverka är fritidssituationen i kommunen.
Exempel på svar:
”Jag tycker att kommunen ska ha hästar här i kommunen och ett mycket bra stall.”
”Att det skall finnas mer fritidsställen för det finns inte jättemycket att göra på fritiden.”
”Att det ska finnas en bio, simbassäng och skatepark.”
Andra områden flera ungdomar vill påverka i är byggnation och vägar i kommunen samt
kollektivtrafiken, som gratis busskort till alla och bättre förbindelser mellan öar och
fastland. Exempel på svar:
”Utformning av vägar farthinder mm.”
”Jag vill behålla skärgård-stilen här på öarna! T.ex. i Brevik, tippen, är det ju inte
skärgårds-stil längre. Vi bor på en ö..!”
”Hur man tar sig fram, vill ha bro för färjorna går inte hela tiden (från Kalvsund till
Öckerö).”
”Gratis kollektivtrafik för skolelever.”
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6. Framtid
”Jag vet inte vad jag ska bli när jag blir stor. Först vill jag se hur stor jag blir” (citat från okänd).
Forskning visar att ungdomar har en positiv framtidssyn trots alarmerande siffror om hög
ungdomsarbetslöshet och bostadsbrist. I detta kapitel beskrivs hur positivt ungdomarna generellt
ser på sin framtid och hur man planerar sina studier och sitt boende.

Sammanfattning
Positiv framtidssyn

Många vill bo utomlands

Öckerö kommuns högstadieungdomar har en mer
positiv framtidssyn än rikssnittet. En klar majoritet
ser positivt på sin framtid och hälften har en
mycket positiv syn. På en skala 1-7 är
medelvärdet för Öckerö 6,2 jämfört med
snittvärdet 5,9. Mest positiva är ungdomar i åk 7
(snittvärde 6,5). En del ungdomar ser inte lika
positivt på framtiden, exempelvis ungdomar som
har varit utsatta för brott.

Närmare hälften av ungdomarna tror att de
kommer att flytta från kommunen, främst på grund
av studier och jobb. Många ser sig själva bo
utomlands i framtiden, vilket följer det nationella
mönstret. Bland Öckerö-ungdomarna är det dock
mer vanligt att om tio år vilja bo på samma ställe
som nu. Det innebär att många av dem som tror
att de kommer att flytta från Öckerö kommun
också ser sig själva att återvända. Färre än
rikssnittet vill bo i en svensk storstad, kanske på
grund av närheten till Göteborg.
En fjärdedel av ungdomarna ger förslag på hur
Öckerö kan bli en bättre kommun att leva i.
Förslagen handlar främst om skola, i huvudsak att
skolan behöver fler datorer.

Jämförelsekommunen Tjörn
Framtidssynen på Tjörn följer det nationella
snittet (5,9). Det är färre som om tio år vill
bo i kommunen jämfört med Öckerö (23%
vs 37%). Andelen som vill utbilda sig på
universitet eller högskola är högre på Tjörn
(42% vs 34%) och följer rikssnittet.

Vill studera vidare
Majoriteten vill studera vidare på gymnasiet,
främst i en annan kommun vilket har sin förklaring
i att det finns begränsade utbildningsmöjligheter i
kommunen. Omkring en tredjedel planerar att
utbilda sig på högskola eller universitet, tjejer i
högre grad än killar. Andelen som vill studera på
högskola är lägre än rikssnittet.
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Resultat
Utbildning
Diagram 6:1

Om ungdomarna har möjligheten att göra vad de vill efter avslutad grundskola vill
majoriteten fortsätta att utbilda sig på gymnasienivå, främst i en annan kommun.
Resultatet har sin förklaring i att det finns ett begränsat urval av gymnasieutbildningar i
kommunen (6:1).
38 % av tjejerna respektive 30 % killarna planerar att studera vidare på högskola eller
universitet, vilket är lägre än rikssnittet. Främst killar önskar att börja jobba direkt efter
grundskolan samt planerar att utbilda sig som högst på gymnasienivå, ett mönster som
följer rikssnittet (6:1-6:2).

Diagram 6:2

Tabell 6a
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Planerar att gå
universitet eller
högskola

%

Öckerö

34

Rikssnittet

42

Boende
Omkring hälften av tjejerna och lite färre av killarna tror att de kommer att flytta från
kommunen, vilket följer rikssnittet. Däremot är det fler än det nationella snittet som ser sig
själva bo på samma ställe som nu, det vill säga i Öckerö kommun, om tio år (6:3-6:4). Av
de som tror att de kommer att flytta från kommunen ser 15 % helst att de kommer att
flytta tillbaka om inom tio år.

Diagram 6:3

Diagram 6:4

Tabell 6b
Var man
vill bo %

Där man I en svensk
bor nu storstad

Öckerö

36

13

Rikssnittet

17

23

Killar vill i högre omfattning än tjejer om tio år bo där man bor nu eller i en storstad medan
tjejer i högre omfattning vill bo utomlands. Att bo utomlands är populärt hos både tjejer
och killar vilket också visar sig i det nationella resultatet. Av Öckerö-ungdomarna är det
färre som vill bo i en storstad i Sverige (6:4).
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Skäl till att flytta från Öckerö/flytta tillbaka
Ungdomarna anger två skäl till att flytta från kommunen och främsta skälen är:
1. Jobb (41 %)
2. Studier (33 %)
3. Pojk-/flickvän eller kompisar (30 %)
Killarna är mer benägna att flytta på grund av jobb och tjejerna på grund av studier.
Många tjejer anger även som skäl att de vill prova på något nytt.
Två vanliga anledningar för att flytta tillbaka till kommunen är:
1. Vill komma nära släkt och familj (42 %)
2. För att det är bättre miljö för ens barn att växa upp i (33 %)

Framtidssyn
Öckerö-ungdomarna har en mer positiv framtidssyn än snittet av ungdomarna i årskurs 79. Hälften av dem är mycket positiva och sammantaget ser 93 % positivt på sin framtid.
Medelvärdet på skala 1-7 är 6,2 jämfört med rikssnittets 5,9.
Ungdomarna i årskurs 7 är mest positiva med ett snittvärde på 6,5 (jämfört med övriga
årskurser på 6,0).

Diagram 6:5

Tabell 6c
Framtidssyn

Skala 1-7

Öckerö

6,2

Rikssnittet

5,9

Mindre positiv framtidssyn
Följande grupper av ungdomar har i högre grad än andra svarat att man ser negativt
alternativt varken positivt eller negativt på framtiden. Jämför med totalvärdet 7 %.
 Ungdomar som har varit utsatta för någon form av brott/obehaglig händelse (t ex
stöld, hot) (17 %)
 Ungdomar som bedömer sin hälsa som någorlunda eller dålig (15 %)
 Ungdomar som själva har deltagit i mobbning det senaste halvåret (13 %)
 Ungdomar som har blivit mobbade det senaste halvåret (11 %)
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Hur Öckerö kan bli en bättre kommun att leva i
Närmare en fjärdedel (23 %) av ungdomarna ger minst ett förslag på hur kommunen kan
bli en bättre kommun att leva i. Förslag på förbättringar gäller främst:
1.
2.
3.
4.
5.

Skola
Fritid
Skötsel av kommunen (t ex byggen, vägar)
Kollektivtrafik
Jobb eller ekonomi för unga

En tredjedel av svaren rör förbättringar av skolan, framförallt att det behövs fler datorer.
Exempel på svar:
”Lägga mer pengar på skolan! Bättre skolmat, datorer som läromedel, fler lärare,
böcker till alla, inte behöva dela.”
”Är Öckerö kommun en av Sveriges rikaste kommuner? Varför är skolan så fattig då?
Nästan alla skolor har egna datorer och fina lokaler.”
”Satsa mer på skolan. Bratteberg var en skola som hade de nyaste teknikerna osv.
för 10-20 år sedan. Nu ligger vi verkligen efter, särskilt när det gäller media (t ex
datorer).”
”Eleverna behöver varsin dator i skolan.”
”Godare mat i bamba och att dom ska jobba snabbare så man slipper frysa så mycket
när man har gympa.”
”Ni borde allvarligt fundera på om Bratteberg är en bra skola. (…) Mobbningen där är
överraskande allvarlig (…)”.
En fjärdedel av svaren är förslag på fritidsaktiviteter eller ställen att vara på. Exempel på
svar:
”Jag vill att kommunen tänker mer på ungdomar och gör ställen där vi kan hänga.”
”Ja, att dom bygger fler aktivitetsställen. Badhus, ridställen, dansställen och mer
matställen. Annars tycker jag kommunen gjort ett bra jobb.”
”Att vi skulle få lite mera bio/simbassäng m.m.”
”Mer ungdomsmöjligheter! T ex lägenheter och inomhuslokaler för att "hänga".”
”Göra en crossbana för allmänheten.”
Andra svar handlar i huvudsak om hur kommunen sköts, till exempel vägar och byggen,
kollektivtrafiken och jobb eller ekonomi för ungdomar. Exempel på svar:
”Inte påbörja ett bygge om de inte ska avsluta det på länge.”
”Räcken vid cykelväg/trottoarer utmed stora vägen.”
”Vi borde ha finare stränder! Fixa det tack! Tack på förhand.”
”Sluta att bygga hus överallt.”
”Man kanske kunde ha skolbuss för att ta sig till skolan.”
”Ge alla elever varsitt busskort att åka på under skoltid, det blir mycket pengar att
betala varje dag på väg till eller från skolan annars.”
”Att företagen ska försöka få mer sommarjobbare.”
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