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FÖRORD 

 

 

Först av allt skall ett stort tack riktas till alla ungdomar som deltagit i LUPP undersökningen. 

Enkätundersökningar kan vara mer eller mindre omfattande och LUPP-undersökningen är en av 

de mer omfattande. Trots detta har många svarat på alla dessa frågor och bidragit till att Timrå 

kommun nu kan basera sin ungdomspolitik på en bred kunskapsbas. Resultatet från LUPP-

undersökningen är ett underlag för Timrå kommun att få en samlad ungdomspolitik och ta fram en 

ungdomspolitisk handlingsplan. Materialet är brett och belyser ungas levnadsvillkor i Timrå. Här 

finns uppgifter om skola och fritid, samhällsintresse och inflytande, hälsotillstånd och 

framtidsplaner. 

 

I rapporten analyseras en stor del av materialet. Därutöver har LUPP-undersökningen genererat en 

databas som kan användas till att utveckla många områden i kommunen. Vidare kan databasen 

användas för att i framtiden följa upp och utvärdera beslut och åtgärder.  
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Elisabet Ljungberg 
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RAPPORTEN I KORTHET 

 

Skola 

Ungdomar i Timrå har synpunkter på sin skola. LUPP-undersökningen visar att det trots att många 

anser att bemötandet är respektfullt, att skolan ingriper vid mobbning osv. är det ändå problem 

med rasism och mobbning. Respektive skola kan använda resultatet för att arbeta med sin 

skolmiljö. Resultaten från LUPP kan också användas när skolorna arbetar med elevinflytande och 

när lokala skolplaner formuleras. Ta elevråden på allvar och ge eleverna kunskap om inflytande.  

 

Fritid 

Trots att många tycker att det finns mycket att göra på fritiden i Timrå har ungdomarna flera 

förslag på vad som går att göra för att få det bättre. Det är framförallt idrotts- och kulturaktiviteter 

och lokaler för den egna åldersgruppen. Dessa möteslokaler tycker många ska vara geografiskt 

spridda i kommunen. Killar är generellt mer tillfreds med sin fritid. De har mer att göra än 

tjejerna.  

 

Politik och samhälle 

Lupp-undersökningen visar att ungdomar i Timrå har ett samhällsintresse, fler tjejer än killar.  

Ungdomarna i Timrå vill vara med och påverka och tycker att det är viktigt att grupper av 

ungdomar träffar politiker. En rätt stor andel kan också tänka sig att delta i dessa möten. Till detta 

bör läggas att många inte vet hur de skulle kunna få inflytande i kommunen. Det innebär att det 

finns möjlighet att i en ungdomspolitisk handlingsplan arbeta fram någon form av forum för 

möten mellan ungdomar och politiker.  

 

Viljan att påverka olika områden sträcker sig också bortom det som vanligen betraktas som 

ungdomsfrågor som skola och fritid. Ungdomarna tycker att det är viktigt att Timrå kommun 

satsar på arbete mot kriminalitet, sjukvård och ungas arbetstillfällen. 

 

Hälsa 

Hälsotillståndet bland ungdomar i Timrå är i stort sett varken bättre eller sämre än i landet i övrigt. 

Det innebär inte att resultatet I LUPP skall förbigås. Många är stressade och visar upp symtom 

som huvudvärk och magont. I likhet med nationella undersökningar mår tjejer sämre än killar, 

vilket är något som bör observeras i kommunens hälsoarbete. De flesta ungdomarna känner sig 

trygga i Timrå, men det är ändå viktigt att arbetet mot våld och mobbning prioriteras för att Timrå 

ska vara en bra plats att leva och växa upp på.  
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Alkohol, narkotika och tobak 

Alkohol-, narkotika- och tobaksbruk är inte en ungdomsfråga. Det är en samhällsfråga som gäller 

alla generationer. Men vanor som grundläggs i unga år medför risker för missbruk senare i livet. 

Kampanjer som Non smoking generation och Spola kröken måste genomföras regelbundet så att 

varje ny generation av unga får upplysning om vilka risker bruket av tobak, alkohol och narkotika 

har. LUPP-resultaten pekar inte på något direkt alarmerande i Timrå i relation till andra nationella 

undersökningar. Trots detta finns det som sagt anledning att ständigt arbeta med dessa frågor. 

 

Framtid 

Övervägande andel av Timrås ungdomar ser optimistiskt på sin framtid. Ungdomarna är mobila, 

tjejer mer än killar, och vill ut i världen. En majoritet tror att de kommer att fortsätta studera 

vidare och en del tror att de kommer att arbeta direkt efter grund- och gymnasieskolan. Många tror 

att de kommer att flytta från Timrå, men möjligheten finns att familj och andra relationer gör att 

de flyttar tillbaka senare i livet. 

 

Till sist 

Datainsamlingen i LUPP är mycket omfattande.  Kanske ska olika teman väljas ut i kommande 

undersökningar. Ett eller ett par teman som växlar. På så sätt kan data samlas in utan att riskera att 

svarsfrekvensen minskar. Av samma skäl bör undersökningar av det här slaget inte heller 

upprepas allt för tätt. Dessutom bör planer och åtgärder få tid att ge effekt mellan undersöknings-

tillfällena. 
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INLEDNING 

Timrå kommun har genom en enkätundersökning höstterminen 2005 kartlagt ungdomars 

levnadsvillkor. Projektet är ett så kallat LUPP- projekt, där LUPP betyder Lokal UPPföljning av 

ungdomspolitiken. Den kunskap man på detta sätt får om ungdomarna syftar till skapa en väl 

grundad och sammanhållen ungdomspolitik i Timrå kommun 

 

LUPP är ett projekt som Ungdomsstyrelsen initierat. LUPP undersökningen har genomförts i flera 

kommuner. I den första omgången , 2003, deltog  Båstad, Haparanda, Huddinge, Kristinehamn, 

Lycksele, Malmö, Motala, Västerås och Växjö deltagit. I den andra omgången, 2004, har Kalix, 

Kristianstad, Robertsfors, Södermöre stadsdel i Kalmar, Vantör stadsdel i Stockholm,Vänersborg, 

Värmdö,  Älvsbyn och Örnsköldsvik deltagit. Samtliga rapporter finns att läsa på 

Ungdomsstyrelsens hemsida, www.ungdomsstyrelsen.se. 

 

LUPP- undersökningen syftar till att ge kommunerna kunskap att utveckla sin ungdomspolitik. 

Genom att delta i LUPP ska kommunerna få redskap att utveckla en sektorsövergripande 

ungdomspolitik. Med en sektorsövergripande ungdomspolitik handlar det om att se på alla 

verksamheter ur ett ungdomsperspektiv och att alla aktörer kan samarbeta utifrån en medveten 

politik. Behovet av en sektorsövergripande ungdomspolitik grundas på att frågor som påverkar 

ungas levnadsvillkor finns inom många olika sektorer i kommunen.  Skälet till den kommunala 

ungdomspolitiken kan variera, men grunden för den är kunskap om ungdomarnas situation och 

hur de upplever den. Kunskap krävs för att bestämma vilka mål man ska ha med 

ungdomspolitiken, för att bestämma hur målen ska uppnås och för att kunna utvärdera det man 

gör. Något som behövs för att kommunen ska kunna ta fram ett ungdomspolitiskt 

handlingsprogram. 

 

Det finns många olika metoder att samla in data på . De olika metoderna har både förtjänster och 

brister. En enkätundersökning kan nå väldigt många och resultaten kan statistiskt bearbetas, men 

ibland är det svårt att veta vad den som svarar har lagt för betydelse i sitt svar. Intervjumetodens 

förtjänst är att frågor och svar kan förtydligas undre tiden undersökningen genomförs. Svårigheten 

med intervjuer är att ett mindre antal svaranden kan komma till tals och resultatet går inte att 

generalisera. Samma problem finns vid fokusgrupper, men deras förtjänst är att frågor och svar får 

ytterligare en dimension i den gruppdynamik som uppkommer. 

 

I LUPP-undersökningen använder man sig av enkäter för att samla in synpunkter från så många 

som möjligt.  Timrå kommun har valt att undersöka samtliga ungdomar i grundskolans år 7.8 och 

9 samt gymnasiets år 1,2 och 3. Det är första gången en så omfattande undersökning görs i Timrå. 

Det innebär att Timrå kommun får en bred kunskap om många olika områden.  
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Resultatet från LUPP-undersökningen presenteras i denna rapport. Undersökningen genomfördes 

under hösten 2005. Enkätfrågorna är indelade i olika teman, skola, fritid, politik och 

samhällsfrågor, hälsa och framtid. (För att se enkäten i sin helhet se bilaga 5.) Rapporten kommer 

att disponeras enligt dessa teman. Eftersom materialet är så omfattande analyseras en del av 

frågorna i rapporten och en del resultat redovisas endast i bilagor. Inledningsvis ska datamaterialet 

beskrivas. 

 

MATERIAL 
 
I Timrå finns tre skolor för elever i årskurs sju till nio. Det är Mariedalsskolan med 252 elever, 

Ala skola med 183 elever och Sörbergeskolan med 332 elever.  Det finns en gymnasieskola med 

493 elever. LUPP-undersökningen i Timrå är en så kallad totalundersökning där samtliga elever i 

grundskolans år sju till nio och Gymnasieskolans år ett till tre ingår. 

 

Trots enkätens omfattning är bortfallet förhållandevis litet. På Ala skola har 95 procent svarat, på 

Mariedalsskolan 90 procent, på Sörbergeskolan 87 prcent, och på gymnasieskolan 73 procent. 

 
Tabell 1. Skolor och svarsfrekvens. Frekvens och procent 
 Mariedalsskolan Ala skola Sörbergeskolan Gymnasiet 
Antal elever 252 183 332 493 
Antal svar 224 178 290 371 
Bortfall i procent 10% 5% 13% 27% 
 
 
I nästa tabell presenteras en övergripande bild av undersökningsgruppen.   
 
Tabell 2. Undersökningsgruppen. Översiktlig beskrivning av ungdomarna, frekvens och procent 
 Årskurs 7-9 Gymnasieskolan 
 Antal % Antal % 
Kön     
Kille 365 53 199 54 
Tjej 318 47 169 46 
     
Mammas sysselsättning     
Arbetar 535 77 305 82 
Studerar 41 6 10 3 
Mammaledig 16 2 - - 
Arbetslös 27 4 8 2 
Pensionerad 10 1 12 3 
Sjukskriven 54 8 30 8 
Annat/vet inte 11 2 5 1 
     
Pappas sysselsättning     
Arbetar 578 84 317 85 
Studerar 7 1 2 0,5 
Pappaledig 2 0,3 3 1 
Arbetslös 16 2 10 3 
Pensionerad 14 2 7 2 
Sjukskriven 26 4 18 5 
Annat/vet inte 47 7 14 4 
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Var är du född     
Sverige 668 97 362 98 
Norden 1  1  
Europa 8 1 5 1 
Utanför Europa 14 2 3 1 
     
Var är din mamma född     
Sverige 629 92 346 93 
Norden 19 3 14 4 
Europa 13 2 6 2 
Utanför Europa 25 3 5 1 
     
Var är din pappa född     
Sverige 637 93 349 94 
Norden 18 3 10 3 
Europa 10 1 5 1 
Utanför Europa 20 3 6 2 
     
Vem bor du tillsammans med     
Med båda föräldrarna 390 57 223 60 
Växelvis mamma o pappa 178 26 53 14 
Endas hos en förälder 107 16 52 14 
Inte med föräldrar 10 1 29 8 
Bor själv - - 6 2 
Med pojk- el flickvän - - 6 2 
     
Hur bor du     
Villa, gård, radhus 553 82 - - 
Lägenhet 116 17 - - 
Inget alternativ stämmer 9 1 - - 
 

Det finns som synes ett antal bakgrundsfaktorer i datamaterialet. Av dessa är det kön och ålder 

som används i denna rapport. Andra bakgrundsvariabler som till exempel föräldrars sysselsättning 

och etnicitet kan många gånger samvariera med barnens attityder, men i denna undersökning har 

de inte använts av praktiska skäl. De allra flesta föräldrarna arbetar och den största delen har inte 

utländsk bakgrund, vilket innebär att statistiska analyser skulle begränsas till att endast gälla ett 

fåtal individer. 

 

Tabeller visar resultat i procent utom när ungdomarna fått ange flera svarsalternativ eller svarat på 

öppna frågor. Jämförelse mellan grundskolans och gymnasiets resultat redovisas utan statistiska 

test. I övrigt har skillnader mellan olika kategorier analyserats med chi-2 test, och 

signifikansnivån har satts till 0,05. Det innebär att det är mindre än fem procents sannolikhet att 

skillnader mellan grupper beror på slumpen.  

 

SKOLA 

 
Skolan är en väsentlig del av ungdomars liv. Inom socialisationsforskningen lyfts skolan ofta fram 

som en av de viktigaste faktorerna som formar en människa. Redan för 25 år sedan konstaterade 

man att skolan fått allt högre grad av uppfostrande uppgifter och därmed också högre grad av 

socialiserande betydelse (Merleman1980). Skolan skulle därmed kunna jämställas eller till och 
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med ha passerat familjens betydelse som betydelsefull socialisationsfaktor.  Om det antagandet 

stämmer eller ej är forskarna inte eniga om.  (se till exempel Hess och Torney1970, Siegel 1995).  

 

Utan att vidare fördjupa diskussionen om vare sig vilka faktorer som är viktigast i 

socialisationsprocessen eller deras inbördes rangordning är det enkelt att konstatera att skolan är 

en av de tidigaste formella institutioner som alla barn träffar på och är förpliktigade att delta i. Det 

är också konstaterat att skolan erbjuder mer än faktisk kunskap. I skolan kan möjlighet till 

meningsfullt deltagande skapas och respekten för rättigheter erhållas (Torney-Purta, Lehmann, 

Oswald och Schulz 2001). Skolan kan betraktas som ett minisamhälle där barn och ungdomar kan 

lära sig medborgerliga rättigheter och skyldigheter (Flanegan, Bowes, Jonsson, Csapo och 

Sheblanova 1998). 

 

I LUPP undersökningen ställs flera frågor om skolan. Det är frågor om hur eleverna uppfattar sin 

skola, till exempel hur stämningen är och om det förekommer mobbing och rasism. Vidare är det 

frågor om vilken relation vuxna och elever har och i vilken utsträckning eleverna har att påverka 

sin situation i skolan. Resultaten disponeras i två avsnitt, det första handla om skolmiljön och det 

andra elevinflytande. 

 

Skolmiljön 

Inledningsvis ska vi redovisa hur ungdomarna uppfattar sin skola. I enkäten av fick eleverna 

instämma i olika grad på en rad påståenden. Det första påståendet är av övergripande karaktär Det 

är positiv stämning på skolan.  

 

Tabell 3 Det är en positiv stämning i skolan. Grundskolan och Gymnasiet. Procent 

 Grundskolan Gymnasiet  

Stämmer mycket bra 18 40 

Stämmer ganska bra 55 52 

Tveksam 20 7 

Stämmer ganska dåligt 4 1 

Stämmer mycket dåligt 3 0 

 

Det visar sig att ungdomarna övervägande tycker att stämningen är positiv på sina skolor, 

gymnasieeleverna mer än grundskolan. I gymnasieskolan svarade 92 procent att det stämmer 

mycket eller ganska bra, sju procent är tveksam och resterande en procent tycker att det stämmer 

ganska dåligt. På samma sätt har grundskoleeleverna bedömt påståenden om skolan. Att det är en 

positiv stämning i skolan tycker 73 procent stämmer mycket eller ganska bra, 20 procent är 

tveksamma och sju procent att det stämmer ganska eller mycket dåligt. Det är en lägre andel på 
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grundskolan som instämmer och fler är tveksamma till om det är en trivsam stämning i skolan än 

på gymnasieskolan. Något som ska undersökas närmare genom att jämföra Mariedalsskolan, 

Sörbergeskolan och Ala skola. 

 

 

Tabell 4 Det är positiv stämning i skolan en jämförelse mellan olika grundskolor. Procent 

 Mariedalsskolan Sörbergeskolan Ala skola Total  

Stämmer 80 73 66 73 

Tveksam 15 23 20 20 

Stämmer ej  5  4 15  7 

Total i antal  222 289 178 689 
Stämmer = stämmer mycket bra och ganska bra 

Stämmer ej = stämmer ganska dåligt och stämmer mycket dåligt 

 

När svaren granskas ytterligare för att se om det är skillnad mellan de tre skolorna så visar det sig 

att i Ala skola tycker två tredjedelar att det är positiv stämning i skolan. I Mariedalsskolan är det 

80 procent som anser att stämningen är positiv och Sörbergeskolan är det 73 procent. Skillnaden 

är statistiskt signifikant. 

 

Därefter har eleverna fått instämma i olika grad med en rad påståenden om förhållandet i skolan. 

Möjligheten att få en översiktlig bild av hur ungdomarna upplever sin skola underlättas genom att 

ett så kallat balansmått används. Det måttet beräknas genom att för det första slå samman den 

andel som tycker att respektive påstående stämmer mycket bra med den andel som tycker att 

påståendet stämmer ganska bra. För det andra göra motsvarande sammanslagning mellan den 

andel som tycker att påståendet stämmer ganska dåligt och mycket dåligt. För det tredje 

subtrahera den andel med negativ inställning med de med positiv inställning. På detta sätt räknas 

inte den andel som är tveksam till påståendet in i resultatet. I redovisningen av balansmåttet måste 

det också tas hänsyn till att påståendena är av både positiv och negativ karaktär. För att underlätta 

för läsaren har samtliga påståenden vänts till en positiv karaktär (för en redovisning av påståenden 

som de framställdes i enkäten och svar se tabell A och B i Resultatbilaga) 
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Tabell 5 Hur tycker du att det är i din skola? Grundskolan och Gymnasiet uttryckt i balansmått 

 Grundskolan  Gymnasiet 

Mobbning är inte ett problem på skolan +15 +68 

Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev +52 +50 

Det förekommer inte rasism på skolan +13 +40 

Elever och lärare bemöter varandra med respekt på skolan +77 +81 

Skolan agerar om en lärare kränker en elev +45 +51 

Pojkar och flickor får lika möjligheter +69 +76 

Det finns tillräckligt många ämnen att välja på inom elevens 

val/individuella valet 

+64 +67 

 

Balansmåtten visar att alla påståenden har positiv övervikt. Framför allt är man tillfreds med att 

elever och lärare bemöter varandra med respekt, +77 respektive +81 och att pojkar och flickor får 

lika möjligheter, +69 respektive +76. Skillnaden mellan gymnasieskolan och grundskolan är stor 

på vissa områden och mindre på andra. Det kan noteras att grundskolans elever i huvudsak är 

mindre nöjda med sin skola än gymnasieskolans elever, vilket också märktes i den övergripande 

frågan om stämningen på skolan. Lägst balansmått har grundskolan när det gäller mobbning, +15, 

och rasism, +15.  

 

Till skillnad från gymnasieskolan ser mobbning ut att vara ett problem i grundskolan. Var fjärde 

grundskoleelev instämmer med påståendet att mobbning är ett problem och 40 procent är 

tveksamma. Detta trots att 64 procent också anser att skolan agerar om en elev mobbar en annan 

elev. Lika illa ser det ut att vara med rasism i grundskolan, 26 procent instämmer med att det 

förekommer rasism och 36 procent är tveksamma. Trots detta instämmer 74 procent i påståendet 

att elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan. Det är 58 procent som också 

instämmer med att skolan ingriper om en lärare kränker en elev.  

 

Eftersom det övergripande omdömet om stämningen på grundskolan skilde sig åt behöver också 

dessa resultat analyseras närmare.  

 

 

Resultaten följer i stort den skillnad som finns i synen på den allmänna stämningen i skolan. I 

Mariedalsskolan är det lägst andel som tycker att mobbning är ett problem och att det förekommer 

rasism på skolan. Där är störst andel som tycker att skolan agerar vid mobbning och om en lärare 

kränker en elev. Där är också störst andel som tycker att elever och lärare bemöter varandra med 

respekt.  För Ala skola är siffrorna de motsatta. Där visar det sig till exempel att var tredje elev 
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anser att mobbning är ett problem. Sörbergeskolan intar en mellanställning mellan de andra 

skolorna (se tabell C i Resultatbilaga). 

 

Elever upplever att mobbning är ett problem på skolorna och i LUPP undersökningen finns också 

möjlighet att undersöka hur den egna erfarenheten av mobbning ser ut. Det är 15 procent av alla 

grundskoleelever som säger de blivit mobbade eller utfrysta under det senaste halvåret. Även i det 

fallet finns det en skillnad mellan skolorna. Andelen som blivit mobbade är 14 procent på 

Mariedalsskolan respektive Sörbergeskolan och 18 procent på Ala skola. Till detta kan läggas att 

det är tio procent som blivit mobbade eller utfryst i klassrummet i Ala skola, fem procent i 

Mariedalsskolan och två procent i Sörbergeskolan. Bland grundskoleeleverna är det 91 procent 

som säger att de själva inte deltagit i mobbning, men det innebär också att nio procent säger att de 

gjort det det senaste halvåret. 

 

På grundskolan är det 20 procent som känner sig orättvist behandlade i kontakt med skolans 

personal och 13 procent som känner sig orättvist behandlade i kontakt med andra elever. Det är 

ingen statistiskt signifikant skillnad mellan skolorna. 

 

På gymnasieskolan har sju procent blivit utsatta för mobbning det senaste halvåret.  Lika stor 

andel, sju procent, säger att de deltagit i mobbning det senaste halvåret. Det är 53 procent som 

tycker att det inte förekommer rasism och var tredje har inte tagit ställning i frågan om det 

förekommer rasism. Påståendet att skolan agerar om en elev mobbar annan elev instämmer 58 

procent med och att elever och lärare bemöter varandra med respekt instämmer 85 procent med. 

Det är 57 procent som anser att gymnasieskolan agerar om en lärare kränker en elev. 

 

I frågan om jämställdhet är det åtta av tio som, oavsett skolform, tycker att pojkar och flickor får 

lika möjligheter i skolan. Intressant är att det inte finns någon skillnad mellan vad pojkar och 

flickor tycker.  

 

I både gymnasiet och grundskolan tycker tre av fyra att det finns tillräckligt många ämnen att välja 

på inom elevens val/individuella valet. Vidare har eleverna fått ange vad de tycker om skolmiljö, 

skolbibliotek, skolmat, schema, och möjligheter att få hjälp och stöd vid behov.  
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Tabell  6 Vad tycker du om följande i din skola? Uttryckt i balansmått 

 Grundskolan  Gymnasiet  
Skolmiljön +47 +73 
Skolbiblioteket -27 +80 
Skolmaten -5 +23 
Ditt schema +46 +59 
Möjlighet till stöd och hjälp vid behov +70 +50 
 

På grundskolan tycker en övervägande andel att skolmiljön är positiv, balansmåttet är +47, 

schemat är också något man är nöjd med, balansmått + 46. Högsta balansmåttet får möjligheten 

till stöd och hjälp vid behov, +70, vilket innebär att det är något man är mest nöjd med. Sämst 

tycker eleverna att skolbiblioteket är, balansmått –27. Den ofta omdiskuterade skolmaten visar sig 

också i ett negativt balansmått –5 (se tabell D i Resultatbilagan). 

 

Trots att stämningen är bättre på gymnasieskolan är det större andel som skolkar än på 

grundskolan. På gymnasiet är det 49 procent som aldrig skolkar, 26 procent någon gång per 

termin, 23 procent någon eller flera gånger i månaden och 2 procent (7 elever) flera gånger i 

veckan. På grundskolan är det 67 procent som aldrig skolkar, var femte elev skolkar någon gång 

per termin och var femte elev skolkar någon eller flera gånger i månaden. Fyra procent skolkar 

flera gången i veckan.  

 

Med utgångspunkt från resultaten kan skolorna fortsätta att arbeta med faktorer som påverkar 

elevernas upplevelse av skolmiljön. Trots sina i många delar positiva resultat är det alltid möjligt 

att arbeta för att förbättra skolmiljön. 

 

Elevinflytande 

Detta avsnitt ska handla om inflytande i skolan. I skollagens första kapitel är barns och ungas 

inflytande i skolan centralt för såväl skolans demokratiska uppdrag som kunskapsuppdraget: 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen 

av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad (Skollagen kap.4 paragraf 2). 

När den nya läroplanen Lpo94 kom förstärktes demokratiska värderingar ytterligare. Läroplanen 

lyfter fram skolan som en institution där det ska vara demokratiska arbetsmetoder. 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 

elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större 

ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 

utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska 

arbetsformer (Lpo94, Skollagen 1994:1). 
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Statens förtroende för skolan som förmedlare av demokratiska värderingar är stort. Skolan ska 

förmedla kunskap om vårt demokratiska system genom att bland annat ge barn och ungdomar ett 

reellt inflytande i skolan (prop. 1998/99:115). Elevinflytande är inget nytt påfund. Begreppet har 

funnits alltsedan 1946 års skolkommission även om det inte fått någon större betydelse förrän på 

1980-talet. I slutet på 1970-talet startade  SIA- reformen, Skolans inre arbete. Den grundläggande 

intentionen i SIA –reformen var att fördjupa vuxnas, barns och ungas deltagande och inflytande i 

deras arbetsmiljö. Det handlade om arbetslag, elevråd och klassråd. Arbetssättet i skolan skulle 

reformeras och eleverna skulle få större möjlighet att väcka sina frågor. Enligt Ulf Blossing fick 

SIA reformen inga större effekter på lång sikt när det gäller barns och ungas deltagande och 

inflytande (Blossing, 2004). 

 

I LUPP-undersökningen får ungdomarna värdera i vilken utsträckning de tycker att skolan aktivt 

medverkar till att uppmuntra delaktighet i klass- och elevråd.  På gymnasieskolan är det 53 

procent som tycker att skolan gör det. Det räcker inte med att uppmuntra för att skolan ska 

uppfylla sitt demokratiuppdrag, elevernas inflytande måste också tas på allvar. På grundskolan 

tycker 69 procent att elevrådet tas på allvar och lyssnas till av de vuxna på skolan. Det är större 

andel än på gymnasieskolan där 58 procent bland gymnasieeleverna instämmer.  

 

En annan dimension är vilken kunskap ungdomarna fått om vad inflytandet inbegriper. På 

grundskolan är det en viss skillnad mellan skolorna.  På Mariedalsskolan är det 67 procent som 

vet vad eleverna ska ha för inflytande i skolan, på Sörbergeskolan 57 procent och Ala skola 58 

procent. På gymnasieskolan är det 63 procent har kunskap om vad eleverna ska ha för inflytande i 

skolan.  

 

LUPP undersöker både vilja och möjlighet att påverka olika områden i skolan. På alla områden 

vill eleverna ha större inflytande än vad de får. Det är som synes en betydande skillnad mellan vad 

man vill vara med och bestämma om och vad man får vara med och bestämma om. På nästan alla 

områden upplevs skillnaden större hos gymnasieeleverna. Skolmaten, som man var minst nöjd 

med både i grundskolan och på gymnasiet, är också det område där man är minst tillfreds med 

sina möjligheter till inflytande.  
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Tabell 7 Hur mycket vill och hur mycket får du som elev vara med och bestämma om? Grundskola 
och Gymnasium. Procent 
 Grundskolan  Gymnasiet  

 Vill vara med 
och bestämma 
om  

Får vara med 
och bestämma 
om  

Vill vara med 
och bestämma 
om  

Får vara med 
och bestämma 
om  

Vad du får lära dig 77  50 88 50 

Vilka läromedel ni ska ha 65 38 75 36 

Hur ni ska arbeta 78 58 90 70 

Skolmiljön inne 67 43 75 35 

Skolmiljön ute  53 35 50 22 

Reglerna i skolan 61 35 66 24 

Läxorna 73 43 87 45 

Proven 75 45 86 57 

Skolmaten 68 26 73 18 

Schemaläggningen  61 30 77 27 
Vill=svarsalternativ väldigt mycket och ganska mycket 

Får= svarsalternativväldigt mycket och ganska mycket 
 

I sextio år har begreppet elevinflytande funnits i den svenska skolan, men trots detta ser det ut att 

vara långt kvar innan eleverna upplever att de har inflytande över sin tillvaro i skolan. Vidare 

finns det en stor spännvidd i hur demokratiuppdraget ska tolkas och det är inte säkert att alla 

menar samma sak när man talar om demokrati och inflytande. Det handlar inte bara om det 

demokratiska uppdraget, att fostra medvetna medborgare, det handlar också om att inflytande i 

skolan påverkar hur mycket man lär sig, och hur man trivs i skolan. LUPP- undersökningens 

resultat äger sin giltighet, eleverna upplever inte att de har tillräckligt stort inflytande över sin 

tillvaro i skolan. Samtidigt bör vi vara medvetna om att enkäter inte alltid är den optimala vägen 

att få kunskap, det finna andra möjligheter att undersöka elevinflytande, till exempel genom 

intervjuer och observationer (Pedagogiska magasinet, 2005). 

 

 
 
FRITID 
 
I olika undersökningar har ungas fritid undersökts och sett över tid har fritiden fått en allt större 

betydelse för ungdomar. Med en övergripande fråga i LUPP- undersökningen får vi veta hur 

mycket fritid ungdomarna i Timrå anser att de har. Det är 70 procent i grundskolan som tycker att 

det har lagom mycket fritid, 17 procent tycker att de har för lite fritid och 13 procent att de har för 

mycket fritid. På gymnasiet är det 60 procent som har lagom mycket fritid, 27 procent för lite och 
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13 procent för mycket. I båda åldersgrupperna är det flest tjejer som tycker att de har för lite fritid 

och flest killar som tycker att de har för mycket fritid. 

 
Tabell 8. Hur mycket fritid har du? Grundskola, Gymnasium och Kön. Procent. 
 Grundskolan  Gymnasiet  
 Killar  Tjejer  Killar  Tjejer  
Mycket  18 8 17 8 
Lagom  69 71 61 61 
Lite  13 21 22 32 
 
I LUPP- undersökningen frågas också om vad ungdomarna gör på sin fritid och om det finns det 

man vill göra i Timrå. I den yngre åldersgruppen är det lite mer än var fjärde, 27 procent, som 

tycker att det finns väldigt mycket att göra. Ytterligare 53 procent tycker att det är ganska mycket 

att göra. Var femte tycker att det finns lite eller ingenting att göra. Tjejerna tycker att det finns 

mindre att göra än vad killarna gör.  

 

På gymnasiet är det 19 procent som tycker att det finns väldigt mycket att göra, 47 procent tycker 

att det finns ganska mycket att göra och 34 procent att det finns lite eller ingenting att göra. 

Det är något större andel tjejer än killar som tycker att det är lite eller ingenting att göra.  

 

Vidare får de lista vad som saknas i Timrå utav fritidsaktiviteter (för en fullständig lista se bilaga 

2). Den äldre åldersgruppen saknar fritidsaktiviteter i större utsträckning än den yngre gruppen. 

Det som saknas är det möjligheter till olika former av idrottsutövning, kulturaktiviteter men också 

lokaler för just den egna åldersgruppen. Mer caféer , bio och möjligheter till shopping finns också 

med bland de saker man tycker saknas i Timrå. Det framgår även att det är fritidsmöjligheter i 

närområdet som saknas. Många saker man saknar har tillägget i Söråker, i Ljustorp, i Sörberge 

osv. Det gäller framförallt ungdomarna i grundskolan, annars skiljer sig inte grundskolans 

ungdomar och gymnasieungdomarna sig åt. Ungdomarna vill också ha bättre bussförbindelser. 

Man önskar sig fler bussar, billigare bussar och en tidtabell som täcker in både ytterområden och 

sena kvällar. 

 

Frågan om man saknar mötesplatser för ungdomar tangerar den förra frågan vilket också visar sig 

i svaren. Det ungdomarna saknar är caféer och i grundskolan även fler fritidsgårdar gärna mer 

utspridda i kommunen. Många kommenterar att det finns ett utbud, men att det som finns finns 

inne i Timrå. (För samtliga svar på vilka mötesplatser som saknas se bilaga 3). 

 

Den vanligaste sysselsättningen på fritiden är att umgås med sina kompisar. Det är 94 procent i 

båda åldersgrupperna som ofta träffar sina kompisar på fritiden. På frågan om var man träffar sina 

kompisar på fritiden svarar en majoritet i den yngre åldersgruppen, 76 procent, att de gör det 
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hemma hos varandra. Det näst vanliga svaret är utomhus. Fritidsgården och idrottshallen delar 

tredjeplatsen. På gymnasiet har mönstret förändrats något, även om det fortfarande är hemma hos 

varandra som är det mest vanliga stället att träffa kompisar på. Idrottshall eller motsvarande 

kommer på andra plats och fritidsgård och utomhus delar tredje plats. 

 

Utifrån en lista med aktiviteter har ungdomarna fått ange hur ofta gör olika saker på sin fritid. En 

sådan lista kan vara mer eller mindre detaljerad. I LUPP undersökningen är den förhållandevis 

detaljerad (se tabell E i Resultatbilagan).  

 

Översiktligt visar LUPP-undersökningen att Internet och surfande har stor betydelse för båda 

åldersgrupperna av ungdomar i Timrå. Det är 88 procent av grundskoleungdomarna och 96 

procent av gymnasieungdomarna som gör det ofta. I båda åldersgrupperna är det 80 procent som 

chattar ofta. Bland den yngre åldersgruppen är det 71 procent som ofta spelar data- eller TV-spel, 

något som 54 procent i den äldre åldersgruppen gör.  

 

Dator och TV-spel är mer vanligt att man ägnar sig åt i den yngre gruppen, men också 54 procent 

bland den äldre gruppen gör det. Läser böcker och tidningar gör över 60 procent i båda 

åldersgrupperna ofta. Idrott och motion, både i förening och utanför, är också en vanlig 

sysselsättning i båda åldersgrupperna. Idrott och motion i en klubb eller förening ägnar sig  64 

procent av ungdomar i grundskolan och 55 procent på gymnasiet åt en gång i veckan eller mer. 

Idrottar eller motionerar utanför klubbar och föreningar ägnar sig lika stor andel åt av den yngre 

åldersgruppen medan det är större andel av den äldre åldersgruppen som gör det, 69 procent. 

Bland grundskoleungdomarna är det inte några större skillnader mellan killar och tjejer medan det 

bland gymnasieungdomarna är fler killar än tjejer som ägnar sig åt föreningsidrott och motion. 

Omvänt är det fler tjejer än killar som idrottar eller motionerar utanför föreningslivet. 

 
Tabell 9 De vanligaste fritidssysselsättningarna. Procent 
 Grundskola  Gymnasium  
Surfar på Internet 88 96 
Spelar data- Tv-spel 71 54 
Läser (böcker, tidningar, m.m) 65 63 
Idrottar/motionerar (i förening 64 55 
Idrottar/motionerar (ej i förening) 61 69 
Svarsalternativ varje dag/varje vecka 
 
På många områden är fritidssysselsättning inte beroende av kön, men på vissa områden är 

könsskillnaden tydlig. Tekniska sysselsättningar som att  syssla med datornätverk, till exempel 

LAN, och att syssla med motorer är killar oftare engagerad  i. Det är också fler killar som ägnar 

sig åt friluftsaktiviteter och går på sportevenemang Medan skapande verksamhet som att spela 
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teater, sjunga eller måla är det betydligt större andel tjejer som sysslar med. Tjejer läser också 

böcker i större utsträckning än killar.(se tabell F och G i resultatbilagan.) 

 

Engagemang i föreningslivet är en viktig skola i demokrati. Föreningarna antas vara socialt 

integrerande arenor där den samhällsmässiga solidariteten kommer till uttryck och identitet och 

social tillförsikt skapas bland människorna (Juul 2002, Lorenzen 2001). Professor Robert Putnam 

menar att de som deltar i föreningslivet kan utveckla tillit till andra, skapa gemensamma normer 

och bygga upp sociala nätverk. Det ökar samhällets sociala kapital och skapar ett socialt kitt i 

samhället mellan olika grupper av människor, vilket medverkar till en stabil demokrati och ett 

samhälle där samarbetet om gemensamma mål har bättre chanser att lyckas (Putnam, 1996). 

Nationella underökningar visar att i åldersgruppen 16-84 åringar har medlemskap i föreningar 

minskat med mellan två och tre procentenheter under den senaste tioårsperioden (Statistiska 

centralbyrån, 2005). Det gör att oron för att den unga generationen inte engagerar sig i lika hög 

grad som tidigare generationer är stor. Samtidigt är tre av fyra i åldersgruppen 16-24 år redan 

medlemmar i någon förening (Statistiska centralbyrån, 2005).  

 

I flera rapporter har det konstaterats att ungdomars intresse och engagemang i föreningslivet har 

förändrats. Ungdomar engagerar sig på till viss del på andra sätt än i en traditionell 

föreningsstruktur, till exempel i nätverk (se till exempel Ungdomsstyrelsen 2003). Ytterligare en 

dimension på nätverk är den ökade förekomsten av datorspelföreningar eller andra 

Internetbaserade aktiviteter. De utmanar traditionella strukturer och kritiker menar att dessa 

föreningar inte bidrar till den skolning i demokratiska värden som en traditionell förening kan 

göra. 

 

I LUPP-undersökningen finns möjligheter att analysera om ungdomar i Timrå är engagerade i 

föreningslivet. Det finns en allmän fråga om man någon gång varit medlem i en förening. 

Resultatet visar att 57 procent i grundskolan och 61 procent på gymnasiet är medlem i en förening 

nu. Ytterligare en tredjedel har varit medlem tidigare. Vidare frågas i LUPP-undersökningen efter 

vilken typ av förening man är engagerad i. Den mest vanliga typen av föreningsengagemang  har 

med idrott att göra, mer än hälften av båda åldersgrupperna, 56 procent, är medlem i en 

idrottsförening och 15 procent är medlem i en supporterklubb. Bland grundskoleungdomarna är 

nästan var fjärde medlem i en skolförening och 13 procent bland gymnasieungdomarna. Det är 

lika stor andel som är medlem i annan ej definierad förening. I datorspelsföreningar är tio procent 

medlem och i politiskt ungdomsförbund eller parti är fem respektive åtta procent medlemmar i. 

(se tabell H och I i Resultatbilagan) 
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En dansk undersökning visar att ungdomarna upplever att det är de vuxna som bestämmer i 

föreningen. Den  undersökningen visar upp en bild av föreningsstyret som slutet och 

svårgenomträngligt. Utifrån undersökningens slutsatser frågar sig författarna om föreningarna har 

spelat ut sin roll som demokratifostrande och medborgarskapande (Abildgaard och Schølers 

2000). 

 

I LUPP-undersökningen får ungdomarna ange i vilken grad de upplever sig ha inflytande i den 

förening de är medlemmar i. Svarsalternativen är i den utsträckning jag vill, vilket 52 procent av 

svarande från grundskolan instämmer i och 43 procent på gymnasiet gör. I mindre utsträckning än 

jag vill anser 21 procent i grundskolan och 28 procent på gymnasiet. Viljan att inte påverka i 

föreningslivet har 27 procent i grundskolan och 30 procent i gymnasiet. Det positiva i resultatet är 

att så pass många anser sig ha det inflytande de vill ha och det negativa är att det ändå är 27 

respektive 30 procent som skulle vilja ha större inflytande i sin förening. (se tabell J i 

Resultatbilagan). LUPP-undersökningen visar att det är en mycket liten andel som har ett 

förtroende uppdrag i den förening de är aktiva i.  

 

Fritiden handlar inte bara om aktiviteter i Timrå. En annan aspekt är vad ungdomarna i Timrå har 

haft för möjligheter att se sig om i världen. Bland grundskoleungdomarna är det 40 procent som 

har varit på någon semesterresa inom landet med sina föräldrar, 40 procent har semestrat 

utomlands och var femte har inte gjort någon semesterresa med varaktighet minst en vecka. Det är 

37 procent som rest utanför Sverige utan sällskap av sina föräldrar. Anledningen till vistelsen 

utom lands är framför allt semester, 32 procent. Språkresa har tagit 2 procent ut i världen. Lika 

stor andel, två procent har deltagit i någon form av ungdomsutbyte har x det är nio procent som 

säger att de gjort något annat än de listade förslagen. 

 

På gymnasiet är det 30 procent som under det senaste tolv månaderna inte varit på någon semester 

eller nöjesresa som varat minst en vecka, 34 procent har semestrat inom Sverige och 36 procent 

har varit utomlands. Det är 58 procent som aldrig rest utanför Sverige , 30 procent har rest 

utomlands 1-2 gånger och 12 procent 3 ggr eller flera. 2 personer har arbetat utomlands, 7 

personer studerat, 3 varit på ungdomsutbyte och 37 procent varit utomlands på semester. 

Var femte är inte intresserad att göra något utomlands, 48 procent skulle åka utomlands om de 

hade mer pengar, 31 procent skulle behöva mer information för olika aktiviteter utomlands, 18 

procent skulle behöva föräldrarnas tillstånd, 15 procent behöver något annat för att göra någon av 

aktiviteterna utomlands. 
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POLITIK OCH SAMHÄLLE 
 
 
När unga människors politiska intresse och engagemang beskrivs görs det ofta i negativa termer. 

Ungdomar är inte intresserade av politik och de vill inte engagera sig. Generellt sett har det också 

visat sig att ungas intresse är lägre än äldres (Sörbom, 2002). Men det har även visat sig att både 

äldre och yngres politiska intresse har minskat. Skillnaden mellan olika åldersgrupper har inte 

ökat. Det gap som funnits mellan unga och äldre är lika stort idag som det var för tjugo år sedan 

En annan intressant aspekt av politiskt intresse är att det är fler som säger sig vara 

samhällsintresserade än intresserad av politik (Ljungberg 2000). Förklaringen till det kan vara vad 

vi lägger i begreppet politik.  Även om politik handlar om samhällsfrågor tycks ungdomar skilja 

på det i större utsträckning än äldre. Det blir särskilt tydligt i intervjuundersökningar där 

ungdomarna får definierar vad de tycker politik respektive samhällsfrågor är för något (Ljungberg 

2000b). 

 

LUPP-underökningen har två frågor som mäter intresset för politik och samhällsfrågor. 

 
Tabell 10 Hur intresserad är du av politik ? Grundskola och Gymnasiet. Procent  
 Grundskola  Gymnasium  
Mycket intresserad 3 4 
Ganska intresserad 8 21 
Inte särskilt intresserad 34 32 
Inte alls intresserad 55 42 
 
 
 
 
Tabell 11 Hur intresserad är du av samhällsfrågor? Grundskola, Gymnasiet. Procent  
 Grundskola  Gymnasium  
Mycket intresserad 4 8 
Ganska intresserad 23 38 
Inte särskilt intresserad 48 37 
Inte alls intresserad 26 17 
 

 
I Timrå är det bland den yngre åldersgruppen elva procent som är intresserade av politik. Men om 

det istället frågas efter intresse av samhällsfrågor är det 23 procent som är intresserade. I den äldre 

åldersgruppen är var fjärde intresserad av politik och 45 procent är intresserade av samhällsfrågor. 

Fler män än kvinnor är har politiska förtroendeuppdrag, framför allt på ordförandeposter (Bäck, 

2005). Frågan är om det inverkar på ungdomarnas intresse för politik och samhällsfrågor. När det 

gäller den grundskoleungdomar är det ingen skillnad mellan killar och tjejer vare sig det gäller 

politik eller samhällsfrågor. I den äldre gruppen är det ingen skillnad i politiskt intresse, men en 

signifikant skillnad mellan killar och tjejers samhällsintresse. 
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Tabell 12 Hur intresserad är du av samhällsfrågor? Grundskola, Gymnasiet och Kön. Procent 
 Grundskola  Gymnasium  
 kille tjej kille tjej 
Mycket intresserad 3 4 5 11 
Ganska intresserad 21 25 33 43 
Inte särskilt intresserad 46 49 39 35 
Inte alls intresserad 29 22 23 11 
Signifikant skillnad på gymnasiet 
 

 

Det är elva procent tjejer som är mycket intresserade av samhällsfrågor och fem procent killar. 

Ytterligare 43 procent tjejer är ganska intresserad av samhällsfrågor mot 33 procent av killarna.  

 

Trots det låga intresset för politik är det många som vill vara med och påverka i en fråga som rör 
kommunen där man bor. 
 
Tabell 13 Vill du vara med och påverka i en fråga som rör den kommun där du bor? Grundskola 
och Gymnasium. Procent 
 Grundskolan Gymnasiet  
Ja 38 50 
nej 62 50 
 
Bland grundskoleungdomarna är det 38 procent och bland gymnasieungdomarna är det 50 procent 

som vill vara med och påverka i frågor som rör den kommun där de bor. Förklaringen till 

skillnaden mellan politiskt intresse och vilja att påverka kanske finns i vad ungdomarna lägger i 

begreppet politik. LUPP-undersökningen ger en möjlighet att också få veta varför man inte vill 

vara med och påverka. 

 

Tabell 14 Anledning till varför man inte vill vara med och påverka. Grundskolan och Gymnasiet. 
Procent  
 Grundskolan Gymnasiet 
Jag kan för lite om hur jag ska göra 30 15 
Jag är inte tillräckligt intresserad 37 28 
Jag har inte tid 15 11 
Jag tror inte att det spelar någon roll, de som bestämmer lyssnar 
nog inte i alla fall 

19 14 

Jag är på väg att flytta från kommunen 2 3 
Annat  8 4 
 

När ungdomarna ska ange varför de inte vill vara med och påverka är det störst andel som svarar 

att de inte är intresserade, 37 procent bland de yngre och 28 procent bland de äldre. Kunskapsbrist 

som argument har fler, av naturliga skäl, i den yngre gruppen, 30 procent, medan det är 15 procent 

av den äldre gruppen. En större fara för demokratin är att 19 respektive 14 procent inte tror att det 

spelar någon roll eftersom de som bestämmer inte lyssnar i alla fall. Ännu tydligare blir misstron 
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till det politiska etablissemanget när 47 respektive 52 procent tycker att de har små eller inga 

möjligheter alls att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Till detta kan 

läggas att 40 procent bland de yngre och 38 procent bland de äldre inte vet om de har några 

möjligheter att föra fram sina åsikter.(se tabell K i Resultatbilaga) 

 
För att förändra ungdomarnas pessimistiska syn på sina möjligheter att föra fram sina åsikter till 

dem som bestämmer krävs att beslutsfattare och ungdomar träffas och diskuterar. Det är också 

något hälften av grundskoleungdomarna och 69 procent av gymnasieungdomarna anser vara 

viktigt. Det är större andel tjejer än killar i den äldre åldersgruppen. (se tabell L och M i 

Resultatbilaga.) 

 

Från ett mer passivt tyckande att det är viktigt är det ytterligare ett steg att själv ta ansvar för ett 

aktivt eget handlande. Det kan många gånger vara ett stort steg mellan ord och handling, vilket 

också visar sig i LUPP-undersökningen. Trots detta är det fortfarande 25 procent bland de yngre 

och 35 procent av de äldre som själva säger sig vilja träffa beslutsfattare. Det är fler tjejer, 30 

respektive 44 procent, än killar, 21 respektive 28 procent, som själva kan tänka sig att träffa 

beslutsfattare. (se tabell N  och O i Resultatbilaga) Det finns med andra ord en god potential för 

Timrås kommunpolitiker att ordna möten med grupper av ungdomar. Inte minst när var fjärde 

säger att de vänder sig till en personlig kontakt eller att politiskt parti om de vill påverka i 

kommunen och att hälften inte vet vem de ska vända sig till (se tabell P i Resultatbilagan). Med 

fler kontaktytor mellan ungdomar och politiker skulle fler ha personliga kontakter att vända sig till 

när de vill påverka i kommunen. Oavsett vilken form man väljer för mötesforum mellan politiker 

och ungdomar är det viktigt att politiker gör klart för sig vilket syfte dessa möten ska ha. Det är 

också lika viktigt att medvetandegöra för ungdomarna vad som är syftet. Med ett klart uttalat syfte 

ökar möjligheten att detta forum får betydelse för både ungdomar och politiker (Ljungberg och 

Norling, 2000).  

 
I LUPP-undersökningen har ungdomarna fått ange vilka områden de skulle satsa på om de vore 

politiker och bestämde i Timrå. Med maximalt fyra kryss fick de prioritera bland 21 

verksamhetsområden. Grundskoleungdomarna tycker att det är viktigast att kommunen ska satsa 

på i första hand arbete mot kriminalitet, 238 stycken, sjukvård, 208 stycken, skola, 202 och 

idrottsanläggningar 194. Gymnasieungdomarna prioriterar i första hand arbete för unga, 142 

stycken, därefter, skola,136 stycken, sjukvård 118 stycken och i fjärde hand arbete mot 

kriminalitet,117 stycken. (För att se prioritering av samtliga efterfrågade områden se tabell Q och 

R i Resultatbilagan) 

 
Vilka områden man får vara med och påverka definieras ofta av vuxenvärlden som 

ungdomsfrågor. I LUPP-undersökningen får ungdomarna också själva ange i en öppen fråga vad 
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de vill vara med och påverka. Många påpekar att de vill påverka i frågor som rör dem till exempel 

skolan och busstrafik. Det visar sig också att ungdomar vill ha inflytande över betydligt fler 

områden än de som vanligen kategoriseras som ungdomsfrågor. (Samtliga svar finns i bilaga 4)   

 
 
HÄLSA 
 
Begreppet hälsa kan definieras som ett tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner. 

Den definition av hälsa som Världshälsoorganisationen antog 1946 och som började gälla 1948 

lyder: Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity. 

 

En mycket viktig indikator på människors hälsa är den självskattade hälsan. I LUPP enkäten har 

ungdomarna fått svara på frågan Hur upplever du din hälsa? med svarsalternativen Jag är sjuk 

mer sällan än andra, jag är sjuk ungefär lika ofta som andra och jag är sjuk oftare än andra. 

 
Tabell 15 Hur upplever du din hälsa? Grundskola och Gymnasium. Procent 
 Grundskolan  Gymnasiet  
Jag är sjuk mer sällan än andra 45 45 
Jag är sjuk ungefär lika ofta som andra 47 45 
Jag är sjuk oftare än andra 8 10 
 
Nästan hälften 45 procent i grundskolan och 45 procent på gymnasiet upplever sig sjuk mer sällan 

än andra. Det är 47 procent i grundskolan och 45 procent på gymnasiet som säger att de är sjuka 

ungefär lika ofta som andra. Åtta procent i grundskola och var tionde på gymnasiet upplever att de 

är oftare sjuka än andra. Det är med andra ord små skillnader mellan grundskoleungdomar och 

gymnasieungdomar.  

 

Om vi istället analyserar upplevd hälsa och kön finner vi en statistiskt signifikant skillnad mellan 

killar och tjejer. Det är 14 procent av flickor på gymnasiet som upplever sig sjuk oftare än andra 

mot sex procent av killarna. Skillnaden mellan killar och tjejer är mindre på grundskolan, men 

fortfarande statistiskt signifikant, nio procent av tjejerna och sex procent av killarna. Upplever sig 

sjuka oftare än andra. 

 

Ser vi på skillnaden mellan olika åldrar igen kan vi se att tjejernas självskattade hälsa är sämre på 

gymnasiet än i grundskolan och att det inte skiljer sig mellan killar i olika åldersgrupper 

 

Resultatet går att jämföra med andra studier. I till exempel Svenska skolbarns hälsovanor 

(2001/02) rapporteras att man blir mer negativ med åldern när den egna hälsan skattas och 

skillnaderna mellan killar och tjejer visade sig även i den studien. 
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I LUPP undersökningen omfattar den självskattade hälsan inte bara frånvaro av sjukdom utan 

också närvaro av olika symtom. En dimension av hälsa är närvaro av psykosomatiska symtom av 

olika slag. Det finns ett flera studier som visar att det finns samband mellan psykosomatiska 

symtom och olika former av ohälsa och vidare att de också visat sig stabila över tid. I LUPP 

undersökningen har frågor om självupplevda symtom ställts utifrån två dimensioner. Den ena är 

mer somatisk eller psykosomatisk karaktär och består av symtom som huvudvärk och ont i magen. 

Den andra är mer psykisk som svårigheter att somna, känt stress, trött under dagarna och sovit 

dåligt på natten. 

 
Tabell 16 Hur ofta följande besvär senaste halvåret?  Grundskola och Gymnasiet. Procent.  
 Ofta  Ibland  Sällan  
 Grund- 

skolan  
Gymnasiet Grund- 

skolan  
Gymnasiet  Grund- 

skolan  
Gymnasiet 

Huvudvärk 21 21 55 51 24 28 
Ont i magen 12 8 57 55 31 37 
Svårt att somna 21 29 45 42 34 29 
Känt dig stressad 31 39 49 43 20 18 
Trött under dagarna 61 64 33 31 5 5 
Sovit dåligt på natten 26 31 40 42 33 26 
 
Ofta en gång om dagen eller flera gånger i veckan 
Ibland en gång i veckan eller någon gång i månaden  
Sällan mer sällan eller aldrig 
 
Mest frekvent hos ungdomarna är trötthet. Det är 61 procent i grundskolan och 64 procent på 

gymnasiet, som ofta är trötta på dagarna. Var fjärde elev på grundskolan och var tredje på 

gymnasiet sover ofta dåligt på nätterna. Stress ökar med åldern. Det är 31procent på grundskolan 

och 39 procent på gymnasiet som ofta upplever sig stressade. Var femte i både grundskolan och 

gymnasiet har ofta huvudvärk, 12 respektive 8 procent har ont i magen. 

 

I en jämförelse mellan könen visar det sig att det generellt sett är tjejerna som mår sämre. På 

gymnasiet är det statistiskt signifikanta skillnader mellan killar och tjejer utom när det gäller 

trötthet under dagarna. Killar och tjejer är lika trötta. På grundskolan har också fler tjejer 

huvudvärk, ont i magen, känner stress och är trötta under dagarna i förhållande till killarna.(se 

tabell S och T i Resultatbilaga.) När hälsobefrämjande åtgärder planeras kanske riktade insatser 

till tjejerna kan leda till bättre hälsa bland dem 

 
Några andra faktorer som kan ha betydelse för det allmänna hälsotillståndet är kost och motion. I 

LUPP undersökningen finns inga frågor om vad man äter, men i en fråga får man ange om man 

hoppar över någon måltid. En tidigare undersökning har visat att andelen som äter alla måltider 

minskar med åldern och att andelen tjejer som äter alla måltider minskar mer än andelen killar  

(Svenska skolbarns hälsovanor).   
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Tabell 17 Hur ofta hoppar du över frukost och lunch? Grundskolan och Gymnasiet. Procent. 
 Ofta  Ibland  Sällan  
 Grund- 

skolan 
Gymnasiet  Grund- 

skolan 
Gymnasiet Grund- 

skolan 
Gymnasiet 

Hoppat över 
frukosten 

25 28 24 25 51 48 

Hoppat över 
lunchen 
 

19 14 33 35 49 51 

Ofta varje dag, flera gånger i veckan 
Ibland en gång i veckan eller någon gång i månaden  
Sällan mer sällan eller aldrig 
 
Ungdomarnas matvanor skiljer sig i stort sett inte mellan grundskoleelever och gymnasieelever. 

Hälften hoppar sällan eller aldrig hoppar över en måltid. Cirka en fjärdedel hoppar över frukosten 

flera gånger i veckan medan inte fullt så många hoppar över lunchen så ofta.  

 

Den stora skillnaden visar sig när killar och tjejers matvanor jämförs. Det är, både i grundskolan 

och på gymnasiet, betydligt vanligare att tjejerna hoppar över lunchen. På grundskolan är det 33 

procent av tjejerna som hoppar över den flera gånger i veckan och ytterligare 54 procent som 

hoppar över den ibland, På gymnasiet är det något mindre andel, 17 procent av tjejerna, som 

hoppar över lunchen flera gånger i veckan och 41 procent som gör det ibland. (se tabell U och V i 

Resultatbilaga.) Frukost eller inte frukost är en sak som är hemmets ansvar men att man hoppar 

över lunchen kan delvis ha sin förklaring i missnöjet med skolmaten. 

  

Hälsotillståndet går också att mäta i hur ofta man tränar. Kropp och själ mår bra av fysisk 

aktivitet. Problemet är att ett överdrivet tränande också kan vara ett tecken på att man inte är nöjd 

med sin kropp. Kroppsfixering och ätstörningar har ökat bland barn och ungdomar. I denna 

rapport finns inte möjlighet att närmare analysera den problematiken. Vi väljer att endast redovisa 

enkätresultaten utan att vidare kommentera om träningsfrekvensen är tecken på hälsa eller ohälsa. 

 
Tabell 18 Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettig på din fritid? Procent. 
 4 gånger i 

veckan eller 
mer 

1-3 gånger i 
veckan 

1-3 gånger i 
månaden 

Mindre än en 
gång i månaden 

Aldrig  

Grundskolan  34 44 10 6 6 
Gymnasiet 42 35 11 7 5 
 
I det närmaste åtta av tio tränar så att de blir andfådda eller svettiga på sin fritid minst en gång per 

vecka. I grundskolan tränar 34 procent fyra gånger i veckan eller mer och på gymnasiet är det 42 

procent. Det är inga skillnader mellan killar och tjejer. 
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Känsla av otrygghet kan vara en mycket begränsande faktor i människors liv. Alla, oavsett skede i 

livet, behöver känna trygghet och utan oförutsedda och oönskade ingrepp i tillvaron. Otrygghet 

kan vara baserad på egna faktiska upplevelser, men även mediernas rapportering om våld och 

övergrepp kan skrämma. Drygt sju procent av alla mellan 16 och 84 år har blivit utsatt för någon 

form av våld eller hot om våld. Det är stor skillnad mellan olika åldersgrupper, från cirka 14 

procent bland yngre till ett par procent bland pensionärer. Våldet i ungdomsgruppen har också 

ökat markant sedan 1980-talet (Statistiska Centralbyrån, 2005). I LUPP undersökningen frågas om 

man blivit hotad, frånstulen något, misshandlad eller utsatt för sexuellt våld eller utnyttjande 

under det senaste halvåret.   

 
Tabell 19 Har något hänt dig under det senaste halvåret. Grundskolan och Gymnasiet. Procent. 
 Grundskolan  Gymnasiet  
Jag har inte vågat gå ut 3 9 
Någon har hotat mig 13 12 
Någon har stulit från mig 12 16 
Jag har blivit utsatt för misshandel 4 3 
Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande 3 2 
Inget av detta har hänt mig 73 69 
 
I grundskolan är det 73 procent som uppger att inget av detta har hänt dem och på gymnasiet är 

det 69 procent. Hot och stöld har 12-13 procent av grundskoleungdomarna varit med om  och 12-

16 procent av gymnasieungdomarna. Även om det i övrigt är förhållandevis låg andel som blivit 

utsatt för misshandel och sexuella övergrepp, så kan det för den enskilde individen få stora 

konsekvenser. De är tre procent av grundskoleeleverna och nio procent av gymnasieeleverna som 

under det senaste halvåret inte vågat gå ut. Vidare är det tio procent av grundskoleungdomarna 

som upplever att de inte är trygga på fritidsgården. 

 

Trots allt upplever de allra flesta ungdomarna i Timrå att de alltid eller oftast känner sig trygga, i 

hemmet, i bostadsområdet, på väg till och från skolan, i skolan eller ute på stan. (se tabell X och Y 

i Resultatbilaga.) Förhållandet för ungdomar ser inte sämre ut än i övriga landet, men det är ingen 

ursäkt för att inte arbeta med detta inom kommunen. Det är en viktig välfärdsaspekt att uppleva 

trygghet och inte bli utsatt för brottsliga handlingar.  

 
Mobbning är ett stort problem för många barn och ungdomar. Enligt Bris årsrapport ökar nu 

mobbningen via e-post, hemsidor och sms. Den nya tekniken har gjort det lättare att mobba. Det 

är kraftuttryck och könsutryck som är oerhört starka och som man kanske inte skulle använda om 

man möttes ansikte mot ansikte. LUPP undersökningen har inte med någon fråga som mäter 

denna form av mobbing. 

 
I LUPP undersökningen ställs endast frågan om man har blivit mobbad eller utfryst det senaste 

halvåret. På gymnasiet är det 7 procent och av dessa är det 2 procent som blir det på 
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gymnasieskolan.  På grundskolan är det 15 procent som blivit mobbade eller utfrysta någon gång 

under senaste halvåret. I svaret på följdfrågan var man blir mobbad är det elva procent som blivit 

utsatta på rasterna i skolan och 6 procent som blir det i klassrummet. Mer om mobbning har 

tidigare redovisats under rubriken Skola. 

 
 
TOBAK, ALKOHOL OCH NARKOTIKA 
 
 
I såväl Sverige som internationellt debatteras ungdomars konsumtion av olika typer av 

beroendeframkallande medel. I Sverige finns ett, med internationella mått unikt material som 

samlats in bland årskurs nio sedan 1971. Gymnasieungdomarna har inte kartlagts på samma sätt, 

men sedan 2004 finns också studier av gymnasiets år två. Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) har i uppdrag från Socialdepartementet att utföra dessa studier (Rask, 

2004, Hvitfeldt m.fl., 2004). Resultat från CAN kommer, i den mån det är möjligt, att relateras till 

detta avsnitt om tobak, alkohol och narkotika. I LUPP undersökningen finns ett avsnitt med frågor 

om frekvens av och tillgången till tobak, alkohol och narkotika. CAN – undersökningen visar att 

det är ungefär 40 procent av grundskoleungdomar och 30 procent av gymnasieungdomar som 

aldrig rökt. I Timrå har 82 procent av grundskoleungdomarna aldrig rökt och 74 procent av 

gymnasieungdomarna. Andelen som aldrig snusat är i princip lika stor. Andelen som röker en 

gång i veckan eller mer är åtta procent av grundskoleeleverna och 11 procent av 

gymnasieeleverna. Det är tio procent av grundskoleeleverna som snusar minst en gång i veckan 

eller mer och 19 procent av gymnasieeleverna. (se tabell Z i Resultatbilaga) 

 
CAN undersökningen visar att 46 procent av eleverna i årskurs nio och 18 procent av gymnasiets 

andra års elever aldrig har druckit sig berusade. I Timrå är det något mindre andelar som aldrig 

druckit sig berusade, 39 procent bland grundskoleeleverna och 12 procent bland 

gymnasieeleverna. Alkoholkonsumtion bland ungdomar är inte lätt att undersöka. I vissa fall 

överskattar de sitt alkoholintag vid enkätundersökningar. Något man får anledning att misstänka 

när 13 procent av grundskoleungdomarna säger sig dricka så mycket att känt sig berusad någon 

gång per vecka. Motsvarande andel för gymnasieungdomarna är fem procent.  

 

Tabell 20. Hur ofta dricker du så att du känner dig berusad? Grundskola och Gymnasiet. Procent. 
 
 Grundskola  Gymnasiet  
Dricker aldrig så mycket att jag känner mig berusad 39  12 
Har känt mig berusad vid enstaka tillfällen 20 10 
Har känt mig berusad några gånger per år 9 16 
Har känt mig berusad någon eller några gånger i månaden 19 33 
Har känt mig berusad någon gång i veckan 13 5 
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Samhällets alkoholförebyggande åtgärder med bland annat höga skatter på alkohol förbigås ibland 

av både vuxna och ungdomar genom tillverkning och förtäring av hembränd sprit. Både CAN – 

undersökningen och LUPP frågar hur frekvent ungdomarna dricker hembränt. 

 
CAN undersökningen visar att 70 procent i årskurs nio aldrig druckit hembränt.  LUPP visar att på 

grundskolan är det 82 procent som aldrig druckit hembränt, men för att jämföra med CAN 

rapporten har årskullarna 1990 och 1991 setts närmare på. Då är det 73 procent som aldrig har 

druckit hembränt. På gymnasiet är det 51 procent som aldrig druckit hembränt. Bruket av 

hembränt är med andra ord varken större eller mindre bland ungdomar i Timrå än bland ungdomar 

i övriga landet .  

 

CAN undersökningens data är mer detaljerade i frågan om hur man vanligen får tag i alkohol, 

vilket gör att det inte är jämförbart med LUPP undersökningen. I LUPP ges möjligheten att kryssa 

i tre alternativ om hur man vanligen får tag i alkohol. Det absolut vanligaste sättet är via kompisar 

eller kompisars syskon. På gymnasiet kommer annan vuxen som köper ut som det andra 

alternativet. På grundskolan kommer något annat sätt som inte är nämnt som svarsalternativ på 

andra plats, vilket är på tredje plats för gymnasiet. (se bilaga Å i Resultatbilaga) 

 
Föräldrars roll kartläggs också i LUPP undersökningen. Det är 71 procent av grundskoleeleverna 

som aldrig blir bjuden på alkohol av föräldrarna och 56 procent av gymnasieeleverna. Dricka ur 

eget glas tillåts fyra procent av grundskoleeleverna att göra medan var femte får göra det bland 

gymnasieeleverna. 

 
Tabell 21 Bjuder dina föräldrar dig på alkohol hemma? Grundskolan och Gymnasiet. Procent. 
 Grundskolan  Gymnasiet  
Nej aldrig 71 56 
Ja, jag får smaka ur föräldrars glas 25 24 
Ja, jag får dricka ur ett eget glas 4 20 
 
 
I CAN - undersökningen är det 38 procent bland eleverna i årskurs nio som inte tror att de kan få 

tag i narkotika. I Timrå är det 63 procent av grundskoleungdomarna som inte tror att det kan få tag 

i narkotika. Bland gymnasieungdomarna visar CAN- undersökningen att 25 procent inte tror att de 

kan få tag i narkotika. Bland gymnasieungdomarna i Timrå är det 62 procent som inte tror att de 

kan få tag i narkotika. Trots dessa för Timrå, i förhållande till CAN, positiva siffror är det viktigt 

att också lyfta fram att 18 procent i grundskolan och 42 procent i gymnasiet tror att de kan få tag i 

narkotika i Timrå. Det är också fyra procent av grundskoleeleverna och sju procent av 

gymnasieeleverna som tror att det är möjligt att skaffa narkotika på skolan. 

 



 29

 
ARBETE OCH FRAMTID 
 
 
Många ungdomar arbetar extra på kvällar och helger och ännu fler sommarjobbar. Ungdomarna i 

Timrå är inget undantag. På grundskolan är det 14 procent som har ett extrajobb vid sidan av 

skolarbetet Av dessa är det 67 procent som arbetar minst en gång per vecka. Ytterligare 18 

procent har försökt att få extrajobb utan att lyckas. På gymnasiet har 17 procent extrajobb på 

kvällar och helger och ytterligare 43 procent har försökt få extrajobb utan att lyckas. Dessutom är 

det 8 procent som deltar i annan utbildning på kvällar och helger. 

 

När det gäller sommarjobb är det 18 procent i grundskolan och 60 procent på gymnasiet som 

arbetade i somras. För att lyckas få sommarjobb är det framförallt personliga kontakter värdefulla, 

74 procent i grundskolan och 62 procent på gymnasiet ordnade sitt sommarjobb genom egna 

kontakter i familjen eller bekantskapskretsen. På gymnasiet har 18 procent själva kontaktat 

arbetsplatsen, 12 procent fått jobb genom kommunen och 4 procent sökt utannonserad tjänst 

 

Det är 50 procent på grundskolan och 60 procent på gymnasiet som kan tänka sig att starta eget 

företag i framtiden. Det är inte föräldrarnas företagande som inspirerar ungdomarna till att starta 

eget företag, lika stor andel med som utan föräldrar med eget företag vill själva starta eget.  

 
I Ny tid nya tankar har ungdomar skattat hur de ser på sin egen framtid i en sjugradig skala. Där 

visade det sig att 47 procent såg mycket optimistiskt på sin framtid, 28 procent var något 

optimistisk, 22 procent något pessimistisk och fyra procent mycket pessimistiska (Ungdoms-

styrelsen, 1998). I LUPP undersökningen får ungdomarna i Timrå på motsvarande sätt skatta hur 

de ser på sin framtid. De gör det med hjälp av en skala mellan ett och sju, där ett innebär att man 

är mycket optimistisk och sju att man är mycket pessimistisk. 

 
Tabell 22 Hur ser du på din framtid? Grundskola och Gymnasiet. Procent 
 Grundskolan  Gymnasiet  
Är mycket optimistisk =  1 24 26 
                                         2 20 22 
                                         3 19 18 
                                         4 24 21 
                                         5 8 8 
                                         6 1 1 
Är mycket pessimistisk   7 4 4 
 
 
Det är 44 procent bland grundskoleeleverna och 48 procent bland gymnasieeleverna som ser 

mycket positivt på sin framtid, något optimistisk är 19 respektive 18 procent, något pessimistiska 

är 32 respektive 29 procent och mycket pessimistiska är 5 procent. Det är ingen skillnad mellan 
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killar och tjejer. Undersökningen i Ny tid nya tankar omfattade åldersgruppen 16-29 år, vilket gör 

att den inte är helt jämförbar med LUPP undersökningen i Timrå. Trots detta är det inga större 

skillnader mellan resultaten i de båda undersökningarna. Ungdomarna i Timrå ser varken mer eller 

mindre optimistiskt på sin framtid än vad, den något äldre ungdomsgruppen gjorde för tio år 

sedan. Övervägande andel är optimistisk inför sin framtid då som nu.  

 
Många av Sveriges kommuner får uppleva att antalet innevånare minskar. Problemet är störst i 

inlandskommuner och i norra delen av landet. Befolkningsunderlaget minskar och befolkningen 

som blir kvar är allt äldre och det problemet finns också i Timrå. Bland grundskoleungdomarna är 

det 47 procent som tror att de kommer att flytta från Timrå och ytterligare 40 procent som inte vet 

om de kommer att göra det. Bland gymnasieungdomarna är det fler, 64 procent, som tror att de 

kommer att flytta, men färre som inte vet, 28 procent. Nationella undersökningar visar att tjejer är 

mer mobila än killar (se till exempel Ungdomsstyrelsen, 2003:1), vilket stämmer också i Timrå. I 

grundskolan är det 55 procent tjejer och 40 procent killar och på gymnasiet är det 72 procent tjejer 

och 55 procent killar som tror att de kommer att flytta från Timrå. 

 
När vi tittar närmare på vad det är som gör att man vill flytta är det framför allt för att få jobb, 

men många svarar också att de vill prova på något nytt. Tillgång till vidare studier är en annan 

viktig faktor. Relationer till pojk-, flickvän eller vänner har också relativt sett stor betydelse. (se 

tabell Ä i Resultatbilaga) 

 
På motsvarande sätt har ungdomarna fått svara på vad det är som skulle få dem att flytta tillbaka 

till Timrå. Även i det fallet har jobbet stor betydelse, men inte lika stor betydelse som 

relationerna. Närheten till släkt och familj är tillsammans med flick-, pojkvän eller kompisar det 

som är viktigast. Det är 43 personer som svarar att ingenting kan få dem att flytta tillbaka till 

Timrå. (se tabell Ö i Resultatbilaga.) 

 
Det är alltid svårt att spekulera i hur det kommer att se ut i framtiden, men ungdomarna har även 

fått svara på frågan om var de helst skulle vilja bo om tio år om de hade alla möjligheter att välja.  

 
Tabell 23 Om du hade alla möjligheter var skulle du då helst vilja bo om tio år? Grundskolan och 
Gymnasiet. Procent. 
 Grundskolan  Gymnasiet  
Där jag bor nu 18 13 
I en storstad i Sverige 26 21 
I en mindre stad eller tätort i Sverige 8 13 
På landsbygden i Sverige 5 7 
Utomlands  27 28 
Vet inte 16 19 
 
LUPP undersökningen visar att det mest vanliga svaret på var man vill bo om tio år är utomlands, 

27 respektive 28 procent, eller i en svensk storstad, 26 respektive 21 procent.  
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Det är 18 procent av grundskoleeleverna och 13 procent av gymnasieeleverna som tror att man 

kommer att bo där man bor nu.  

 
Framtiden har fler aspekter än boende. Båda åldersgrupperna har fått svara på vad de helst vill 

göra efter respektive grundskola och gymnasium. För grundskoleungdomarna gäller det i första 

hand att gå en gymnasieutbildning, 66 procent. Av dessa är det 35 procent som vill gå sin 

gymnasieutbildning i Timrå och 31 procent som helst vill gå i en annan kommun. Det är 15 

procent som vill börja jobba och 20 procent som vill göra något annat eller inte vet.  

 

Tabell 24 Om du har alla möjligheter vad vill du helst göra direkt efter grundskolan? 
Grundskolan. Procent. 
 Vill helst 
Gå i en gymnasieutbildning i den kommun som jag bor i 35 
Gå i en gymnasieutbildning i en annan kommun 31 
Börja jobba 15 
Annat 5 
Vet inte 15 
 

Bland gymnasieeleverna vill en tredjedel direkt efter gymnasiet fortsätta studera, 23 procent i 

Sverige och 7 procent utomlands. En tredjedel vill jobba, 12 procent i Timrå eller närliggande 

kommun, 8 procent någon annanstans i Sverige och 14 procent utomlands. Det är 19 procent som 

helst vill åka ut och resa direkt efter gymnasiet. 

 
Tabell 25 Om du har alla möjligheter vad vill du helst göra direkt efter gymnasiet? och Vad tror 
du att du kommer att göra efter gymnasiet? Procent. 
 Vill helst Tror  
Studera på högskola eller universitet i Sverige 23 31 
Studera utomlands 7 2 
Jobba här eller i kommun i närheten 12 19 
Jobba någon annanstans i Sverige 8 4 
Jobba utomlands 14 5 
Åka ut och resa 19 9 
Bo kvar hemma och ta det lugnt sedan får jag se vad som händer 4 10 
Annat 6 5 
Vet inte 7 13 
 

 
Den äldre åldersgruppen har även fått ange vad de tror att de kommer att göra. Det visar sig att 

lika många som helst vill studera också tror att de kommer att göra det. Något större andel tror att 

de blir kvar och jobbar i Timrå eller någon närliggande kommun och färre tror att de verkligen 

kommer att åka ut och resa. Var tionde tror att de kommer att bo kvar hemma, ta det lugnt och se 

vad som händer. 
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I Sverige har utbildningsnivån ökat och det är numera mer regel än undantag att alla ungdomar 

skaffar sig minst gymnasiekompetens. En ungdomspolitisk målsättning är också att allt fler ska ha 

en utbildning på universitets- eller högskolenivå.  

 
Tabell 26 Vilken är den högsta utbildning du planerar att gå i? Procent. 
 Grundskolan  Gymnasiet  
Grundskola eller motsvarande 3 0 
Gymnasieskola eller motsvarande 18 11 
Yrkesutbildning efter gymnasiet 14 12 
Universitet eller högskola 29 54 
Annan utbildning 7 1 
Vet inte 30 22 
 
Bland Timrås ungdomar är det endast tre procent som planerar att grundskolan kommer att bli den 

högsta utbildningen. Det är 29 procent av grundskoleeleverna och 54 procent av 

gymnasieeleverna som planerar en universitets- eller högskoleutbildning. För 18 procent i 

grundskolan och 11 procent i gymnasiet är det gymnasieskolan eller motsvarande som planeras 

som högsta utbildning. 
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Bilaga 1. Resultatbilaga 
 
Tabell A Hur tycker du att det är i gymnasieskolan? Procent 
 Stämmer 

mycket bra 
Stämmer 
ganska bra 

Tveksam  Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

Mobbning är ett problem på 
skolan 

1 3 24 31 41 

Skolan agerar om en elev 
mobbar en annan elev 

24 34 34 6 2 

Det förekommer rasism på 
skolan 

4 9 34 18 35 

Elever och lärare bemöter 
varandra med respekt på 
skolan 

32 53 12 2 2 

Skolan agerar om en lärare 
kränker en elev 

22 35 37 3 3 

Pojkar och flickor får lika 
möjligheter 

42 40 12 2 4 

Det finns tillräckligt många 
ämnen att välja på inom 
elevens val/individuella 
valet 

33 41 19 4 3 

 
Tabell B Hur tycker du att det är i grundskolan? Procent  
 Stämmer 

mycket bra 
Stämmer 
ganska bra 

Tveksam  Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

Mobbning är ett problem på 
skolan 

7 17 40 23 14 

Skolan agerar om en elev 
mobbar en annan elev 

29 35 24 6 6 

Det förekommer rasism på 
skolan 

10 16 36 16 23 

Elever och lärare bemöter 
varandra med respekt på 
skolan 

29 45 19 4 3 

Skolan agerar om en lärare 
kränker en elev 

31 27 29 6 7 

Pojkar och flickor får lika 
möjligheter 

47 34 12 4 4 

Det finns tillräckligt många 
ämnen att välja på inom 
elevens val/individuella 
valet 

41 33 16 5 5 

 
Tabell C Hur tycker du att det är i grundskolan? Olika grundskolor. Procent 
 Mariedalsskolan Sörbergeskolan Ala skola 

 Stämmer Stämmer 
ej 

Stämmer Stämmer 
ej 

stämmer Stämmer 
ej 

Mobbning är ett 
problem på skolan 

16 50 25 32 35 26 

Skolan agerar om en 
elev mobbar en annan 

76 7 59 12 60 16 
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elev 
Det förekommer rasism 
på skolan 

14 54 33 28 30 36 

Elever och lärare 
bemöter varandra med 
respekt på skolan 

81 6 76 5 63 11 

Skolan agerar om en 
lärare kränker en elev 

71 9 51 15 55 15 

Pojkar och flickor får 
lika möjligheter 

82 6 81 8 81 8 

Det finns tillräckligt 
många ämnen att välja 
på inom elevens 
val/individuella valet 

83 5 67 13 73 11 

 
Tabell D Vad tycker du om …? i din skola. Grundskolan. Gymnasiet. Procent 
  Grundskolan  Gymnasiet  
Skolmiljön Mycket bra eller ganska bra 61 76 
 Varken bra eller dåligt 25 18 
 Ganska eller mycket dåligt 14 6 
    
Skolbiblioteket Mycket bra eller ganska bra 23 83 
 Varken bra eller dåligt 27 13 
 Ganska eller mycket dåligt 50 3 
    
Skolmaten Mycket bra eller ganska bra 36 48 
 Varken bra eller dåligt 22 27 
 Ganska eller mycket dåligt 41 25 
    
Ditt schema Mycket bra eller ganska bra 70 71 
 Varken bra eller dåligt 17 17 
 Ganska eller mycket dåligt 13 12 
    

Mycket bra eller ganska bra 77 59 Möjlighet till stöd och 
hjälp vid behov Varken bra eller dåligt 15 33 
 Ganska eller mycket dåligt 7 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

Tabell E Hur ofta på din fritid…? Grundskolan och Gymnasiet Procent 
 Grundskolan  Gymnasiet  
 Ofta  Ibland  Sällan  Ofta  Ibland  Sällan  

Idrottar/motionerar i klubb eller förening 64 1 35 55 3 42 

Idrottar/motionerar men inte i klubb eller 
förening 

61 12 27 69 13 19 

Går på sportevenemang utan att delta 
själv 

27 20 53 28 27 45 

Umgås med kompisar 94 3 32 94 5 1 

Går på bio 2 47 51 2 45 53 

Går på café 14 34 52 9 39 52 

Går på restaurang/bar  - - - 12 41 47 

Går på ungdomens hus, fritidsgård eller 
liknande 

27 16 57 12 41 47 

Går på konsert 0 1 98 0 5 95 

Går på teater/balett 1 1 98 0 5 95 

Går på utställning museum 1 1 98 0 1 99 

Är ute i naturen/fiskar/jagar/gör båtturer 16 24 60 12 20 68 

Sjunger/spelar instrument/skapar musik 29 9 62 23 8 69 

Dansar/spelar teater 10 5 85 17 7 76 

Målar/syr eller annan skapande 
verksamhet 

22 10 68 13 11 76 

Spelar data-/Tvspel 71 13 16 54 16 30 

Surfar på Internet 88 7 5 96 4 1 

Sysslar med datornätverk t.ex LAN 19 14 67 17 11 72 

Chattar på Internet 80 7 13 81 9 10 

Spelar om pengar på Internet 3 2 95 6 4 90 

Besöker bibliotek (inte på skoltid) 3 18 78 3 13 85 

Åker skateboard/snowboard 18 7 75 9 7 84 

 Ofta  Ibland  Sällan  Ofta  Ibland  Sällan  

Mekar med bilar/motorcyklar/ 
båtar/skotrar eller andra tekniska saker 

15 15 70 11 11 78 

Spelar rollspel/levande rollspel/brädspel 13 13 70 7 8 85 

Läser (böcker, tidningar m.m.) 65 17 17 63 18 19 

Ofta= varje dag eller varje vecka 
Ibland = varje månad 
Sällan eller aldrig= varje år eller aldrig 
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Tabell F Hur ofta…? Grundskolan och Kön. Procent 
 KILLAR TJEJER 

 Ofta Ibland Sällan Ofta Ibland Sällan 

Idrottar/motionerar i klubb eller 
förening 

64 1 35 65 1 34 

Idrottar/motionerar men inte i klubb 
eller förening 

61 8 30 62 16 22 

Går på sportevenemang utan att delta 
själv 

32 15 53 22 25 52 

Umgås med kompisar 92 4 4 94 4 2 

Går på bio 3 42 55 1 51 48 

Går på café 15 29 56 13 39 48 

Går på ungdomens hus, fritidsgård 
eller liknande 

24 18 58 29 14 57 

Går på konsert 0 5 95 0 4 96 

Går på teater/balett 0 1 99 1 1 98 

 Ofta  Ibland  Sällan  Ofta  Ibland  Sällan  

Går på utställning museum 1 1 98 0 1 99 

Är ute i naturen/fiskar/jagar/gör 
båtturer 

19 31 50 3 17 70 

Sjunger/spelar instrument/skapar 
musik 

23 7 70 37 10 53 

Dansar/spelar teater 2 1 98 20 10 70 

Målar/syr eller annan skapande 
verksamhet 

14 5 80 30 16 54 

Spelar data-/TV-spel 89 6 5 50 22 28 
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Surfar på Internet 86 8 6 90 5 5 

Sysslar med datornätverk t.ex LAN 31 18 51 4 10 85 

Chattar på Internet 77 8 15 83 6 11 

Spelar om pengar på Internet 5 2 93 0 0 99 

Besöker bibliotek (inte på skoltid) 4 11 85 3 26 71 

Åker skateboard/snowboard 22 6 72 13 8 79 

Mekar med bilar/motorcyklar/ 
båtar/skotrar eller andra tekniska 
saker 

25 22 53 4 7 89 

Spelar rollspel/levande 
rollspel/brädspel 

20 15 65 4 10 86 

Läser (böcker, tidningar m.m.) 58 19 23 74 17 9 

Ofta= varje dag eller varje vecka 
Ibland = varje månad 
Sällan eller aldrig= varje år eller aldrig 
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Tabell G Hur ofta ….? Gymnasiet och kön. Procent  
 KILLAR TJEJER 
 Ofta  Ibland  Sällan el 

aldrig 
Ofta  Ibland  Sällan 

el 
aldrig 

Idrottar/motionerar i klubb eller 
förening 

59 4 37 50 2 58 

Idrottar/motionerar men inte i 
klubb eller förening 

65 11 24 72 15 13 

Går på sportevenemang utan att 
delta själv 

36 24 40 19 30 51 

Umgås med kompisar 95 3 2 
(4individer)

93 7 0 

Går på bio 2 45 53 2 46 52 
Går på café 8 27 65 10 53 37 
Går på restaurang 17 34 49 6 50 44 
Går på ungdomens hus, 
fritidsgård eller liknande 

14 18 67 8 5 87 

Går på konsert 0 7 93 0 3 97 
Går på teater/balett 0 2 97 0 8 92 
Går på utställning museum 1(2individer 1 98 0 1 99 
Är ute i naturen/fiskar/jagar/gör 
båtturer 

13 26 61 10 13 77 

Sjunger/spelar instrument/skapar 
musik 

20 5 75 26 12 62 

Dansar/spelar teater 5 4 91 31 11 58 
Målar/syr eller annan skapande 
verksamhet 

9 6 86 19 17 64 

Spelar data-/Tvspel 76 12 12 27 22 51 
Surfar på Internet 97 3 0 94 5 1 
Sysslar med datornätverk t.ex 
LAN 

31 18 51 2 2 96 

Chattar på Internet 87 6 7 74 13 13 
Spelar om pengar på Internet 11 6 83 1 1 98 
Besöker bibliotek (inte på 
skoltid) 

2 9 89 4 15 79 

Åker skateboard/snowboard 12 7 81 5 7 88 
Mekar med bilar/motorcyklar/ 
båtar/skotrar eller andra tekniska 
saker 

18 18 64 2 2 96 

Spelar rollspel/levande 
rollspel/brädspel 

11 8 81 2 8 90 

Läser (böcker, tidningar m.m.) 56 20 25 73 15 12 
Ofta= varje dag eller varje vecka 
Ibland = varje månad 
Sällan eller aldrig= varje år eller aldrig 
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Tabell H Medlem i en förening och grad av engagemang .Grundskola Procent. 
 Jag är inte 

medlem 
Jag är passiv 
medlem 

Jag är aktiv 
medlem 

Jag har ett 
förtroende 
uppdrag 

Idrottsförening/klubb 44 4 48 4 
Skolförening  77 6 13 4 
Friluftsförening 92 3 3 2 
Religiös förening 91 4 2 3 
Nykterhetsförening  95 2 1 1 
Kulturförening  85 4 8 3 
Hobbyförening  80 6 11 3 
Politisk parti/ 
ungdomsförbund 

95 1 1 2 

Organisation för 
samhällsfrågor 

96 1 1 2 

Datorförening ex 
LAN 

86 6 5 3 

Rollspel, levande 
rollspel, brädspel 

90 4 3 2 

supporterklubb 84 6 7 3 
Annan förening 77 7 10 5 
 
Tabell I Medlem i en förening och grad av engagemang. Gymnasiet. Procent 
 Jag är inte 

medlem 
Jag är passiv 
medlem 

Jag är aktiv 
medlem 

Jag har ett 
förtroende 
uppdrag 

Idrottsförening/klubb 44 7 42 8 
Skolförening  87 3 6 4 
Friluftsförening 92 4 2 2 
Religiös förening 94 2 2 2 
Nykterhetsförening  97 0 1 2 
Kulturförening  85 4 7 4 
Hobbyförening  89 3 6 2 
Politisk parti/ 
ungdomsförbund 

92 4 1 3 

Organisation för 
samhällsfrågor 

98 0 0 2 

Datorförening ex 
LAN 

89 5 4 2 

Rollspel, levande 
rollspel, brädspel 

92 3 2 2 

supporterklubb 85 8 5 2 
Annan förening 84 4 9 3 
 
 
 
Tabell J I vilken utsträckning upplever du att du kan vara med och påverka i föreningens 
verksamhet? Grundskola och Gymnasiet. Procent 
 Grundskola Gymnasiet  
I den utsträckning jag vill 51 43 
I mindre utsträckning än vad jag vill 73 28 
Jag vill inte påverka föreningens verksamhet 27 30 
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Tabell X Vill du vara med och påverka i en fråga som rör den kommun där du bor? Grundskola 
och Gymnasium. Procent 
 Grundskolan Gymnasiet  
Ja 38 50 
nej 62 50 
 
 
Tabell K Hur stora möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i 
kommunen? Grundskolan och Gymnasiet. Procent. 
 Grundskolan  Gymnasiet  
Mycket stora möjligheter 4 1 
Ganska stora möjligheter 10 9 
Ganska små möjligheter 28 31 
Mycket små möjligheter/inga möjligheter alls 18 21 
Vet inte 40 38 
 
 
Tabell L Hur viktigt tycker du att det är att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar 
träffas och diskuterar? Grundskolan och Gymnasiet. Procent 
 Grundskolan  Gymnasiet  
Mycket viktigt 22 27 
Ganska viktigt 34 42 
Varken viktigt eller oviktigt 28 20 
Inte särskilt viktigt 8 7 
Inte alls viktigt 8 4 
 
 
Tabell M Hur viktigt tycker du att det är att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar 
träffas och diskuterar? Grundskola Gymnasiet och Kön. Procent 
 Grundskolan  Gymnasiet  
 killar tjejer killar tjejer 
Mycket viktigt 20 23 18 38 
Ganska viktigt 34 35 41 42 
Varken viktigt eller oviktigt 26 30 24 17 
Inte särskilt viktigt 10 7 10 2 
Inte alls viktigt 10 6 7 1 
Signifikant skillnad på gymnasiet 
 
Tabell N Skulle du vilja träffa beslutsfattare i kommunen? Grundskolan och Gymnasiet. Procent. 
 Grundskola  Gymnasium  
Je 25 35 
Nej  75 65 
 
 
Tabell O Skulle du vilja träffa beslutsfattare i kommunen? Grundskolan Gymnasiet och Kön 
Procent. 
 Grundskolan  Gymnasiet  
 killar tjejer killar tjejer 
Je 21 30 28 44 
Nej  79 70 72 56 
Signifikant skillnad på grundskolan och gymnasiet 
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Tabell P. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka i kommunen?Grundskolan och 
gymnsiet.Procent 
 
 Grundskolan  Gymnasiet  
Personlig kontakt 16 13 
Politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund 10 11 
Förening eller organisation 7 4 
Medierna  5 9 
Tjänstemän eller politiker 6 11 
Någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande 7 5 
Vill inte påverka 12 8 
Annat 7 6 
Vet inte 50 53 
 
 
Tabell Q Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor. Vad är viktigast 
att satsa på? Markera med högst fyra kryss de områden som du tycker att det är viktigast att satsa 
på. Grundskolan. Antal. 
Viktigt att satsa på Antal  
Arbete mot kriminalitet 238 
Sjukvård  208 
Skola 202 
Idrottsanläggningar  194 
Arbete för att minska användningen av alkohol 
och droger  

156 

Lika lön för lika arbete för män och kvinnor 155 
Fritidsaktiviteter 151 
Gator, vägar och cykelbanor 148 
Ställen där ungdomar kan mötas 144 
Bostäder för unga 132 
Arbete mot främlingsfientlighet och rasism 129 
Skapa arbeten för unga 127 
Djurens rättigheter 101 
Ungas psykiska hälsa 98 
Arbetsmiljön i skolan 86 
Stöd till föreningar 80 
Äldreomsorg  77 
Kollektivtrafik, t.ex bussar och tåg 74 
Barnomsorg  65 
Arbete för miljön 58 
Stöd till kulturverksamheter för unga 16 
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Tabell R. Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor. Vad är viktigast 
att satsa på? Markera med högst fyra kryss de områden som du tycker att det är viktigast att satsa 
på. Gymnasiet. Antal 
Viktigt att satsa på Antal  
Skapa arbete för unga 142 
Skola  136 
Sjukvård 118 
Arbetet mot kriminalitet 117 
Idrottsanläggningar  107  
Kollektivtrafik, t.ex bussar och tåg 90 
Lika lön för lika arbete för män och kvinnor 89  
Arbete mot främlingsfientlighet och rasism 78 
Fritidsaktiviteter  74 
Bostäder för unga 64 
Äldreomsorg  64 
Ställen där ungdomar kan mötas 58 
Arbete för att minska användandet av alkohol 
och droger 

55 

Ungas psykiska hälsa 54 
Gator vägar och cykelbanor  37  
Djurens rättigheter 31 
Barnomsorg  27 
Stöd till föreningar 25 
Arbete för miljön 22 
Arbetsmiljön i skolan 20 
Stöd till kulturverksamheter för unga 11 
 
 
 
Tabell S Hur ofta följande besvär senaste halvåret  Grundskolan uttryckt i procent 
 ofta ibland sällan 
 Killar  Tjejer  Killar  Tjejer  Killar  Tjejer  
Huvudvärk 11 33 57 52 32 15 
Ont i magen 7 18 51 64 43 18 
Svårt att 
somna 

19 22 43 48 38 30 

Känt dig 
stressad 

24 40 49 48 27 11 

Trött under 
dagarna 

53 70 39 27 8 3 

Sovit dåligt 
på natten 

23 29 38 43 39 15 
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Tabell T Hur ofta följande besvär senaste halvåret  Gymnasiet uttryckt i procent 
 ofta ibland sällan 
 Killar  Tjejer  Killar  Tjejer  Killar  Tjejer  
Huvudvärk 14 28 49 54 37 17 
Ont i magen 6 11 43 70 52 19 
Svårt att 
somna 

24 34 43 42 33 24 

Känt dig 
stressad 

25 55 47 39 29 6 

Trött under 
dagarna 

62 66 33 29 5 5 

Sovit dåligt 
på natten 

27 37 42 44 32 20 

Ofta en gång om dagen eller flera gånger i veckan 
Ibland en gång i veckan eller någon gång i månaden 
Sällan mer sällan eller aldrig 
 
 
Tabell U Hur ofta hoppar du över frukost respektive lunch? Grundskolan och kön uttryckt i 
procent 
 Ofta  Ibland  Sällan  
 Killar   Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 
Hoppat över 
frukosten 

23 26 27 54 23 47 

Hoppat över 
lunchen 

15 33 24 54 32 43 

Ofta varje dag, flera gånger i veckan 
Ibland en gång i veckan eller någon gång i månaden 
Sällan mer sällan eller aldrig 
 
 
 
Tabell V Hur ofta hoppar du över frukost respektive lunch, Gymnasiet och kön uttryckt i procent 
 Ofta  Ibland  Sällan  
 Killar   Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 
Hoppat över 
frukosten 

27 27 28 22 45 51 

Hoppat över 
lunchen 

12 17 29 41 60 41 

Ofta varje dag, flera gånger i veckan 
Ibland en gång i veckan eller någon gång i månaden  
Sällan mer sällan eller aldrig 
 
 
Tabell X Känner du dig trygg på följande ställen? Grundskolan. Procent. 
 Ja alltid Ja oftast Nej  
Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 86 12 2 
Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 57 36 7 
På väg till eller från skolan 84 14 2 
I klassrummet 84 14 2 
På rasterna i skolan  70 26 4 
På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 56 34 10 
På diskotek eller annat inneställe 48 45 7 
Ute på stan, på allmän plats 50 44 6 
På buss, tåg, tunnelbana eller liknande 45 44 10 
I hemmet 94 4 2 
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Tabell Y Känner du dig trygg på följande ställen? Gymnasiet. Procent. 
 Ja alltid Ja oftast Nej  
Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 88 11 1 
Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 61 32 7 
På väg till eller från skolan 81 16 2 
I klassrummet 88 9 3 
På rasterna i skolan  86 13 2 
På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 65 27 7 
På diskotek eller annat inneställe 51 40 9 
Ute på stan, på allmän plats 55 39 6 
På buss, tåg, tunnelbana eller liknande 50 42 8 
I hemmet 95 3 1 
 
 
 
Tabell Z Hur ofta har du rökt eller snusat? Grundskolan och Gymnasiet uttryckt i procent 
 Varje dag Flera gånger i 

veckan 
En gång i 
veckan 

Högst någon 
gång i 
månaden 

Aldrig  

 Gr Gym Gr Gym Gr Gym Gr Gym Gr Gy 
Rökt cigaretter 5 6 1 3 2 2 10 15 82 74 
Snusat 6 14 2 3 2 2 9 12 82 68 
 
 
 
Tabell Å Hur får du vanligen tag i alkohol? Grundskolan och gymnasiet. Kryssa i högst tre 
alternativ. Antal 
 Grundskolan Gymnasiet 
Från syskon 13 30 
Från kompisar eller kompisars syskon 113 135 
Från egna föräldrar med lov 27 45 
Från egna föräldrar utan lov 29 9 
Från annan vuxen (20 år eller äldre) som bjuder 22 33 
Från annan vuxen (20 år eller äldre) som köper ut åt mig 33 83 
På restaurang, pub eller liknande 5 40 
Tillverkar själv 10 8 
Handlar i ett grannland (Danmark, Norge eller Finland) 4 7 
På annat sätt 62 60 
Köper själv på systemet - 4 
 
 
 
Tabell Ä Varför kan du tänka dig flytta från kommunen?-ange två alternativ. Grundskolan och 
gymnasiet. Antal  
 Grundskolan  Gymnasieskolan  
Jobb 252 142 
Vill prova på något nytt. 217 131 
Studier 154 116 
Flick-/pojkvän eller kompisar 141 59 
Annat  56 37 
Vet inte 90 30 
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Tabell Ö Vad kan få dig att flytta tillbaka? –  ange två av följande alternativ. Grundskolan och 
Gymnasiet. Antal. 
 Grundskolan  Gymnasiet  
Närheten till  släkt och familj 266 154 
Flick- pojkvän eller kompisar 181 107 
Jobb 132 99 
Bättre miljö för mina barn att växa upp i 44 37 
Studier 25 18 
Ingenting kan få mig att flytta tillbaka 24 19 
Bostadssituationen i kommunen 4 7 
Annan anledning 58 27 
Vet inte 118 43 
 

 
Ej kommenterade tabeller 
 
Gjort någon gång under senaste året eller kan tänka sig Grundskolan. Procent. 
 Det har jag 

gjort 
Det har jag inte 
gjort, men kan 
tänka mig göra 

Det skulle jag 
aldrig göra 

Skriva på en namninsamling 32 45 23 
Ta kontakt med någon politiker 6 31 63 
Skriva insändare 7 47 46 
Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt 16 40 44 
Delta i bojkotter/köpstrejker 5 29 67 
Delta i lagliga demonstrationer 6 41 52 
Vara  medlem i ett politiskt parti 3 21 76 
Chatta eller debattera politik på Internet 8 24 68 
Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 5 15 80 
Måla politiska slagord på allmän plats 4 11 85 
Ockupera byggnader 4 13 83 
Skada andras/allmän egendom i protest 4 11 85 
 
 
Gjort någon gång under senaste året eller kan tänka sig Gymnasiet. Procent 
 Det har jag 

gjort 
Det har jag inte 
gjort, men kan 
tänka mig göra 

Det skulle jag 
aldrig göra 

Skriva på en namninsamling 62 30 8 
Ta kontakt med någon politiker 11 48 41 
Skriva insändare 9 55 36 
Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt 17 41 42 
Delta i bojkotter/köpstrejker 5 39 56 
Delta i lagliga demonstrationer 6 50 44 
Vara  medlem i ett politiskt parti 4 35 61 
Chatta eller debattera politik på Internet 7 30 63 
Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 4 23 73 
Måla politiska slagord på allmän plats 3 11 86 
Ockupera byggnader 2 15 83 
Skada andras/allmän egendom i protest 4 8 87 
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Bilaga 2 
Grundsskolan:  
Tycker du att det saknas fritidsmöjligheter? I så fall vilka (Ge max tre exempel) 
 
Man skulle kunna ha en skate ramp 
Nja.. jag har inte tänkt så mycket på det... 
-vara med kompisar. -spela pingis. -dansa 
äventyrsbad, laserhall och köpcenter 
Gocart 
lära sig att dansa [bakdansare] alltså enskild dans 
En mer rolig fritidsgård som man t.ex kan LANA eller något sådant  
ett café nära skolan  
äventyrsbad 
Mer polarlördag.  
Mer Lov.  
Mer raster ;) 
nej  
Allmän Lanlokal,öppen 24/7 Lokal DH(downhill),STREET cykel"bana". 
allt jag hata mig själv sÂ mkt! ÅÅh jag vill döööö! 
Amerikansk Fotboll för 13 åriga :P 
Att bussarna går oftare 
att bussarna går oftare från Tynderö till stan 
att det inte ska vaara i (C) för de e bara alkohol å shitt där de måste finnas nått annat ställe där de inte finns nått 
supa,rökning... 
att spela gitarr 
basket  volleyboll 
basket,bad,sömn 
Borde finnas ett hundsport center. 
bowling i Timrå!!! 
Breakdance i Timr/Sörberge 
café 
cykel kompisar spel 
Cykla,sitta vid datorn och träffa kompisar bland annat :) 
där jag bor fins det bara en fritidsgård,men det är inget för mej eftersom jag är inte som det som röker o super jag vill 
ha ett utrymme utan dessa människor. 
dator tv tvspel 
Dator,Musik & kompisar 
De borde vara mer saker som fritidsanläggningar som ett för lite mindre tonåringar och ett för kanske lite större 16 17 
år 
det är bra som det är 
Det borde finnas ett folkets hus i Tyndrö! 
det borde finnas mer typ discon och fritidsgårdar. som e drogfria. 
det borde finnas något roligare att göra här i Timrå, det är så tråkigt ..  sen att det ska bli mindre läxor och sånt med 
skolan att göra så man kan fixa med allt annat hemma med som tex, hemmasysslor . 
Det borde finns ett ställe någonstans i Ljustorp där alla ungdomar kan träffas! Det finns ju en ungdomsgård men det är 
på fredagar och då är det mest små barn där och då är det inge kul!  Och jag vill att vi ska fixa lite mer intressen! t.ex. 
Tennisklubb 
Det finns igen skatebord park i Timrå det finns inte speciellt mycket för mig att göra jag gillar datorer och det finns 
inget datacafé att sitta på dygnet runt 
Det finns inget som saknas som jag är intresserad av.. 
Det finns inget ställe man kan träffas på förutom IB där alla fjortisar bara är. Det borde finnas något Café 
det finns inte så mycket att göra i Timrå 
Det finns typ inget att göra för ungdomarna så alla är ute å super.. 
det gör det inte!! 
det kanske är bra att, dom har öppnat en nu fritidsgård och det men annars finns det ingenting att göra. 
det saknas en fritidsgård i Fagervik. Det finns absolut inget att göra nu, eftersom att kommunen har dragit in 
bussturerna också. Man får bara sitter hemma och hänga framför datorn eller plugga. Man kan i o för sig vara med 
kompisar också... Men det finns 
Det saknas längre raster så man kan spela fotboll och annat på rasterna och inget mer tror jag i alla fall. 
det saknas till exempel badhus i Timrå det är lite tråkigt det finns inga ruschskanor eller nått sånt, ja jag vet inte 
många exempel. 
din mamma är snygg 
Dom andra har så mycket att göra på fritiden så att dom inte alltid kan vara med mej. Det är synn. sen är det ju lite väl 
för mycket prov/läxor så ibland har man lite för mycket så det inte blir så mycket fritid. Det är synd. Men det är väl 
nått man får ta 
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Eftersom jag håller på med hästar och har en egen häst som jag måste ta hand om så finns det alltid att göra med 
Henne... knappt så ja hinner med. 
en bio i Timrå 
En BRA badplats 
En cykelbana i skogen som är lång, 
en reseklubb där man reser till ställen gratis med massa folk! djurpark, konserter 
En skateboard park och ett IT- café 
en spelhall en fritidsgård 
ett cafe för dom under 15 med. 
ett innebandy lag för p-91 
ett innebandylag i Söråker 
ett paradisbad 
ett riktigt café 
ett riktigt Internet café med spel och nightgibb osv. 
Ett skatepark i Timrå. 
finns inget som saknas som jag är intresserad av ! 
fiska, skoter.springa 
Flera Skate-board ramper 
Frididsgård, Andra aktiviteter 
Fritidsgårdar i närheten och för lite discon 
jag vill att man ska göra en stor fotbollsplan på sommaren  och på vintern så ska man göra en skridskobana på den Å 
på sommaren så blir de fotbollsplan igen ! de skulle va as kul ;D   En kiosk eller ett café :) coolt ! 
Gokartbana skulle va kul 
gröna hallon båtar i choklad dipp 
Gratis buss 
här i Söråker saknas det ganska mkt att göra, jag åker oftast till TimrÂ , för där finns de mer att göra. 
handboll 
har inge exempel 
hmm...nej! 
hockey, friåk 
Inga!!!!! 
Ingen aning! 
inget 
inget speciellt 
inget typ 
innebandy lag. 
Internet café 
Internet café som är öppet över natten. t.ex: Fre-Lör eller Lör-Sön 
Internetcafé 
bowlinghall 
Ja Volleyboll, teater 
ja, det gör det.  typ café, ställen som har öppet längre än 12 (typ en mack). 
Ja, i Sörberge där jag bor är det stor brist på fritids aktiviteter. Vi kanske skulle behöva en slags ungdomsgård som 
dom två i Timrå. 
ja, jag går i innebandy, vi skulle vilja starta ett eget lag, i Söråker.. 
ja, jag tycker att det kan finnas fler roliga ungdomsgårdar där det kan spela band osv. 
jaa det gör det , innebandy det finns inget riktigt lag , skulle gärna villa ha det 
Jag är intresserad av djur så jag tycker att det borde finnas en djurpark här. Ett paradisbad hade inte heller suttit fel. 
jag är mest hemma på min fritid för jag har så mycket träningar. 
jag brukar vara med kompisar, spela fotboll eller cykla eller nått annat. 
jag gör inte mycket på fritiden, vet inte vad ska göra. det är tråkig ibland att bara vara hemma. 
Jag har ingen aning. 
jag saknar inga fritidssysselssättningar så nej saknar inga 
jag skulle jättegärna vilja ha en studio där man kan dansa eller göra någonting roligt tillsammans med mina kompisar! 
Jag skulle vilja gå med i en fälttävlands klubb. mest terrängridning, men har inte hittat någon sådan aktivitet i 
närheten där jag bor. 
jag tycker att de borde finnas en  affär i Ljustorp, Och så skulle de vara skoj om det fanns ett litet café ocksÂ. 
Jag tycker att det finns för lite crossbanor. 
jag tycker att det finns lite ungdoms gårdar som det finns i Timrå så man måste åka dit om man vill det 
Jag tycker att det inte saknar så mycket fritids möjligheter. 
jag tycker att det räcker med fritids saker! 
Jag tycker att det ska finnas en fritidsgård 
Jag tycker att det ska finnas en sån där fritid man inte behöver jobba för mycket för det måste ha kul och sånt. 
jag tycker att det ska finnas mer att göra inom musik 
jag tycker att det ska finnas mer ungdomsgårdar i Sörberge 
jag tycker att man borde få testa på olika jobb på sin fritid. 
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jag tycker det är bra med fritiden för det finns mycket att göra. 
jag tycker det borde finnas typ en korpliga i olika sporter för ungdomar här i Timrå. 
jag tycker inte att det saknas några fritidsmöjligheter, inte som jag behöver i alla fall 
Jag tycker inte att det saknas några fritids möjligheter här i Timrå! 
Jag tycker inte att det saknas så mkt fritidsmöjligheter. Det mesta finns att göra så..! 
jag tycker inte det 
jag tycker inte det saknas fritidsmöjligheter. det kanske skulle kunna finnas en bättre bio lite närmare än stan och 
kanske en bowlinghall eller någonting sånt.. 
jag tycker inte det saknas några. 
jag tycker inte det. 
jag tycker inte det. jag spelar teater och är hjälpledare i en dramagrupp för barn mellan 5-12 Âr, också anordnar jag 
poesiträffar för mig och mina vänner, så jag har massor att göra! 
Jag tycker inte det. 
Jag tycker det är bra som det är. 
jag vet inte 
Jag vet inte ! 
jag vet inte det som finns är bra. 
jag vet inte riktigt,, 
jag vet inte, 
jag vill att det ska finnas en cykel bana i Timrå och massa jord hopp. 
Kanske några discotek !! 
Kommer inte på några. 
Korpfotboll för yngre 
kunna mecka... å allt som ha med motorer att gö... 
laser hall, 
mer roliga utställningar, marknader m.m 
mer ungdoms skare att göra!! T.ex. mer fester mer sport saker 
mera diskotek för ungdomar inom Timrå kommun , och bättre sport , (fotbolls planer ) mm 
moppe, cross, epa 
mycket mera LAN mera fritidsgårdar mer attraktioner 
nä jag håller inte på med nån sport 
nää de tycker jag inte .. 
nöjesfält, djurpark och slalombacke 
Någon Tecknarkurs skulle vara kul 
ne 
neeee 
neeeeeeeeeeeeej. 
neej, det är lagomt 
nej 
Nej 
NEJ 
nej              sug as 
nej .. jag tycker att det duger för mej 
nej då inte alls 
nej de tycker ja inte att de finns 
nej de tycker jag inte att de inte finns. 
Nej de tycker jag inte... 
nej det finns gott om fritidsmöjligheter 
nej det gör det inte 
Nej det saknas inte. 
nej det tycker jag inte 
Nej det tycker jag inte 
Nej det tycker jag inte. 
nej det tycker jag inte. 
nej jag tycker att det inte behövs nå mer. 
nej jag tycker det är bra som det är 
Nej jag tycker inte det saknas det...Men det är bra att dom har öppnat en ungdomsgård här i Timrå!!:) 
nej jag tycker inte det. jag bor inte i Timrå, jag bor i Sundsvall och Söråker. 
nej, de tror ja inte...  :D 
nej, det gör det inte. 
nej, det tycker jag inte 
Nej, det tycker jag inte. 
nej, det tycker jag inte. :) 
nej, det tycker jag inte.. 
Nej, inte vad jag kommer på 
nej, inte vad jag kommer på nu i allafall. 
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nej, jag tycker inte att det saknas några fritidsmöjligheter. 
Nej, jag tycker inte det! Så jag vet inte.. Jag håller på med många grejjer som redan finns. 
Nej, jag vet inget just nu. 
nej, det tror jag inte... 
Nej! 
NEJ! 
Nej. 
nej... 
nepp 
nja så där 
nja, i så fall är det brist på t.ex. ungomsgårdar etc 
Njaa vet väl inte direkt om ja saknar nåt men där ja bor skulle de finnas typ en ungdomsgård, vi hade de förut men nu 
är de borta och den saknas! 
njae, inte som jag kan komma på nu. 
nope 
Nope 
olika sporter 
oooost !... OOOOSt OOOST !!"!"!" 
orka 
ost 
pizzeria max hockey hall 
reparera saker som gått sönder renare skåp och bänkar  mera spel i uppehållsrummen 
runk 
saknar bussar i Fagervik så man kan ta sig nån jävla stans.. 
shopping center i  Timrå  , tivoli i  Timrå, 
Shopping center i timrå 
sitta vid datorn. vara med kompisar 
skate park i Söråker fattas !!!! 
Skateboard parker och lite mer saker skate ställen... 
skatebord park i Timrå. IT café i Timrå. 
skridskoplan på Ala 
skulle behövas bygga mer ungdomsgårdar 
skulle vilja ha nån sorts ställe där folk kan träffas, och inte en fritidgård. utan mer som ett tillhåll på helgerna. kanske 
nått sorts disco eller nått o kanske dans där ibland 
spa kvällar när man får ta det lugnt. 
spa, (massage, bubbelpool) , 
spel hall, 
spel och data salar ,cross banor och fyrhjulingar 
spela ishockey och fotboll och innebandy..mm 
spelar,cyklar, promenera. 
ställen att hänga på, folk att vara med, saker att se 
STICKNINGKURS  MATKURS 
stickningskurs keramikkurs husmorsgymnastik 
streetdans utbildningar. 
Tid 
tivoli 
tivoli äventyrsbad köpcentrum 
tivoli äventyrsbad laserhall 
tivoli, äventyrsbad 
träna 
Typ ett äventyrsbad lr nåt 
Typ ett ställe där alla kan vara i alla åldrar ... 
typ nån fritidsgård i Sörberge man kan sitta vid datorn och spela biljard och köpa godis och träffa kompisar.:)  Göra 
fler skridskobanor ute på vintern så man kan åka skridskor med KLUBBA och PUCK.  Göra fler badtsällen på 
sommaren och finare bänkar ute. 
Typ skatelokal i Sörberge Timrå, finns bara nån ner sketen vanlig ramp 
ungdomsgård i Sorberge 
ungdomsgård i Tallnäs 
ut å gå 
vara med kompisar och köra cross 
vet ej 
vet inga 
vet ingenting som saknas 
vet inte? 
vet inte 
vet inte 
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vete faen 
Vill kunna spela fotboll mer, eftersom jag jobbar så mycket. Har mycket läxa att göra:) och köra lite moped. 
vissa läxor sport vara hos pappa 
Ridning , Till och med kanske en barnvaktsklubb! Jag vet inte vad jag ska hitta på! men jag vill helst göra mer på 
fritiden!  Och det skulle vara kul om man hade några modevisningar för ungdomar!  Det var allt! 
Det är inte så mkt att göra när man är me dom... det blir att man sitter framför datorn . 
 
 
 
Gymnasiet :  
Tycker du att det saknas fritidsmöjligheter? I så fall vilka (Ge max tre exempel) 
Äventyrsbad, tivoli, bättre affärer 
Vara med kompisar hålla på me sport  resa 
 Innebandylag i Söråker 
Träna fotboll Vara med kompisar  Spela dator 
Ett bra fiske ställe för regnbåge i Timrå. En sak som skulle kunna bli mycket bättre är våra inomhus arenor typ 
sporthallen, det är alltid upptaget så jag kan inte träna så mycket fotboll jag vill. En ny sporthall? Något lite mognare 
ställa att va 
bichers 
biljard 
biljard hall 
bio, lazorgame, bownling 
bowling och biljard hallar 
Bra lokaler Billigare fritidsmöjligheter 
Cafén där ungdomar träffs. 
Cross bana 
Dåligt med busstider som hindrar fritidsmöjlighter. 
dans (t.ex. street eller jazz),  körsång trafikskola 
Dansklasser 
dansstudior! 
Det borde finnas fler möjligheter till att träffa människor och exempelvis dansa eller dyligt. Det borde finnas fler 
möjligheter till utomhus samt innomhusaktiviteter av olika slag. 
det borde finnas mer idrottsdagar. t.ex att dom nån kväll har sporthall öppen och man får träna som man vill eller att 
det är någon redan bestämd sport som alla ungdomar kan vara med på då lär man också känna fler. 
det finns dåligt med dansaktiviteter. 
det finns knappt några busstider längre... 
Det finns saker att göra, men allt kostar för mycket. 
Det finns väl lite att göra, men det beror väl på att jag bor på ett sådant ställe där man knappt kan ta sig nånstans. 
det saknas en hel del sysselsättningar. mer gymnasiefester ! 
Det saknas inte fritidsmöjligheter 
en hel del 
En lokal som ungdomar får hyra 
en riktig slalom backe med riktiga hopp jag tycker också att man ska ordna så någon ställer upp på att bygga hoppen 
ps: många hopp. 
en skate lokal 
en ungdomsgård för männskor som är i gymnasie åldern. 
Endast i Timrå? Biljard 
ett stort jävla badhus, fler inomhus hallar och fler gräs planer 
för min det så saknas det inga fritidsmöjligheter. 
finns ingen motorcykelbana här 
finns ingenstans skata ingen cross bana 
Finns inget för 18 och uppåt. 
fotboll! (klubbarna som finns "glˆmmer bort" flicklagen så många lägger ner i brist på motivation) dans i Timrå! 
(street, bugg, rock'n'roll) 
äventyrsbad 
Gå ut och hinna vara ute innan man måste äta , sova och gå till skolan igen 
i våran ålder så finns det inte speciellt mycket att göra, vi är för gamla för att vara på polarlördag och ungdomsgårdar 
osså vidare, men för ung för att gå på krogen och diskotek. Men nu har det kommit fler gymnasiefester än förut som 
xl-partyt men det  
Inga aktiviteter saknas 
innebandy 
innebandy, öla 
Inomhus trial på vintern 
It café 
Ja det gör det, typ bio lr nått i Timrå. 
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Ja det tycker jag verkligen.. vi har aldrig någonstans att vara förutom alla ungdomsgårdar, vi får inte heller hyra 
lokaler 
Ja g vill att det ska finnas en 11 manna inomhus fotbolls plan i Söråker 
Ja! Timrå kommun saknar många fritidsaktiviteter, tex bio, bowling mm 
Ja. Skulle vara kul om det skulle finnas saker här så att man  slipper åka in till stan. Buss till Sundsvall kostar 32 kr 
tur och retur plus sen att man kanske ska t ex bowla, gå på bio mm. jag tycker att det ska öppnas till exempel en 
biljardhall :) 
jag är intresserad av dans, men det är inte så bra utbud i Timrå. 
jag skulle vilja lära mej blåsa säckpipa och simma ryggsim 
Jag tycker att det fattas aktiviteter, mest där jag bor (Söråker) eftersom det är en liten ort jämförelse med Timrå. Jag 
tycker att dem borde satsa på några fler aktiviteter där. Dock har jag inga förslag, men helst "tekniska" aktiviteter eller 
"sportslig 
jag tycker att det inte finns särskilt mycket kulturella saker att göra, tex om man vill spela teater eller sjunga 
jag tycker det är jävligt dåligt att man inte få vara på sporthallen när det är ledigt 
Jag tycker inte att det saknas några fritidsmöjligheter. 
jag vet inte riktigt om jag kan ge tre exempel, men i och med att man dragit in många bussturer har jag svårt att ta mej 
någonstans på helgerna. 
Jag vet inte riktigt, hade vissa aktiviteter varit billigare hade man nog gjort mer. 
Jag vill ha en crossbana med fungerande klubb närmare Timrå, Sundsvall. 
Kan inte komma på nåt 
Kommer ej på något. 
konstfrysen bandy plan i Söråker. 
LAN(Local area network) när folk tar med sig sina egna datorer och spelar olika spel mot varandra i samma lokal. 
Internet Café 
lazergame, bowling, bio 
lokaler att repa i för msuik typ 
MAN FÅR JU INTE VARA PÅ SPORTHALLEN;FAGERVIKSFÄLTET ELLER NÅGON ANNAN 
FOTBOLSPLAN UTAN TID! 
mer aktiviteter i Sörberge så att ungdommarna slipper åka in till Timrå varenda dag 
Mer inomhus lokaler för Tex fotboll innebandy, dessa ska vara öppna för allmännheten 
Mer musiklokaler, mer satsningar på musiken. 
MER PARKERINGSHUS SOM MAN KAN SUPA I 1 
mer sport 
mer vattensporter det skulle vara  skoj 
Mera öppen tider på ungdomsgårdar mer att göra ha tex en replokal. 
mera intressen och möjligheter som har med hundar att göra 
Mera kampsport. 
musik, film 
nä.. 
någon lokal som ungdomar får hyra 
nej 
Nej 
Nej . 
Nej jag tycker att det är bra som det är nu. 
nej jag tycker inte att det saknas något i vårat samhälle. 
nej, det e bra 
nej, det som man behöver finns, det finns ingenting som behövs. 
Nej, inte vad jag kan komma på just för tillfället. 
Nej, jag har fritids aktiviteter så det räcker. 
nej! 
nej!! 
Nej. 
Nej. Vi har ju en ishall :) 
nej... 
Nja jag vet inte ska det vara inom Timrå då????? För jag har mina sysselsättningar på Alnö och där skulle det finnas 
bättre teaterlokaler då vi får vara på en ungdomsgård med massa oväsen och har inget eget rum att vara i..... 
nope ;D 
ny sporthall 
replokaler 
Saken är bussarna inte gå så ofta från mig, tar mig inte alltid hem eller till träning eller andra kurser jag kanske önska 
att ja kunde fara på. 
Shoppa, orkar inte åka till stan varje dag 
shopping centrum i Timrå eller café 
Sibylla i "Knutby" 
Sibylla i Söråker. 
Skoter-crossbana, bättre skidbacke 
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Sluta skola tidigare? 
sova,jobba,sitta vi datorn 
spela fotboll på sporthallen på vinter och spela på Fagerviks fältet på sommaren 
spela fotboll på sporthallen borde man få göra. och få spela på Fagerviks fältet 
Spela innebandy i nybörjarlag 
Spelar MMORPG  Lajva  Rollspela 
sportaktiviteter, en sporthall i Söråker vore kanon 
teater 
Teater 
Timrå är ett dräggställe, fixa något att göra åt oss ungdomar helt enkelt! Finns ju inte ett skit att göra.  Jag spenderar 
min fritid och allt vad det innebär hemma, för jag kan göra minst lika mkt hemma som man kan göra i TimrÂ. 
Skitdåligt. 
ungdomar får inte köpa på bolaget 
Vet inte 
Visst finns det vissa fritidsmöjligheter, dock att man måste åka till Sundsvall. men det är väldigt dyrt att tex gå på bio 
åka buss in fram och tillbaka. Mysigt att gå på cafe men det tar multum. Alldeles för lite av de här mer fartfyllda 
sysselsättningar 
Vollyboll lag i Timrå skulle va bara kul. 
Som klättring, utflykter i det gröna och kareokekvällar för yngre. Bio känns lite lamt det har man gått på sedan man 
var liten, det måste komma något nytt nyskapande som intresserar ungdomarna annars blir det väl att de flesta fastnar 
i alkoholträsket. 
är juändå väldigt sällan det är. 
vara med kompisarna på kvällarna förutom In Betwin och gården där det bara hänger 9;or från Mariedal. 
Vanlig pardans med varierad musik vore kul. Paintball är ur dyrt som helst, dock något som många ungdomar skulle 
nappa på men vem har råd att slänga ut 300 kr hipp som happ. Något med idrott vore även smart så folket får röra på 
sig lite! 
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Bilaga 3 
Grundskolan: 
Saknar du mötesplatser för ungdomar i Timrå? I så fall vilka (ge max tre exempel) 
 
ar ingen roll vart man möter varandra, det är bara att mötas?! 
inget intresse av det. 
...kanske , vet inte 
1 café 
1: travet: bergsåkers travbana 2: skytte lokanlen 
alla finns 
anstallter 
bar för folk under 18 kanske? 
Borde anordna nån fler discon/fester för ungdomar 
burkar inte vara på ungdomsgåar i timrå eller så. är mer i stan. 
cafe 
caf 
Café  Bowlinghall 
cafe för dom under 15. 
Café för ungdomar. Något seriöst café alltså. 
cafe kan vara kul 
cafée, 
caféer 
det är bra.. 
Det borde finnas ett cafe mitt i söråker! 
det borde finnas ett internetcafe eller nått här i sörberge där man kan sitta och fika och prata. 
det borde finnas fler ungdomsgårdar för alla i alla åldrar så att vi kan träffas mer och inte behöva åka så långt 
Det borde finnas mer än det gör, så säger jag bara. 
det finns gott om mötesplatser 
det finns ingen ungdomsgård i sörberge t.ex så då måste vi åka till timr eller tallnäs. 
det finns ingenstans att vara. eller ingenting att göra. 
det finns inget ställe att träffas på, i närheten,och fika eller något. 
det saknas cafer för ungdomar, 
det saknas ungdomsgårdar 
Det skulle kunna finnas mer fritidsställen att vara på. Något fräscht ställe.  Ett mysigt litet ungdoms café 
detr finns ju ib och grden men det kanske skulle finnas ännu ett till roligt ställe att vara på eller nånting 
Det finns ju IB och gården men det skulle finnas ännu ett till roligt ställe att vara på eller någonting 
E:on Arena 
ehh typ ute ställe inte så långt bort från där man bor 
ej det tycker jag inte. 
en bar 
en bio i timrå 
eN KROG 
en ungdoms gård  sörberge 
ett bra café här i Timrå 
Ett cafe 
ett café , inte som ib utan där man kan fika och så vidare . 
Ett cafe eller nått liknade ! där man kan mötas! 
Ett Cafe. 
För lite café:n i timrå o sörberge. 
finns bra med mötesplatser 
finns ju massa mötesplatser, som Timrå Ungdoms centrum, Inbetween , ja.. Olika mat ställen. 
flera frididsgårdar som man kan vara i och träffas. I sörberge t ex 
Fridtidsgårdar 
Fridtidsgårdar 
fritidsgård 
fritidsgård i ljustorp 
Fritidsgårdar 
Fritisdsgård, precis oms jag skrev där uppe. I Fagervik. 
ganske på nån fritidsgård eller något liknade, men nu har det jue uppnat ett nyss här i timrå, men det blir så tråkigt om 
man inte kan gå dit tillsammans för det är jue en bit dit och om man nu bor nära varandra så kan man mötas vart som 
helst .. det spel 
Har ingen anning. 
hgdajbvljdnvlnölknvslknojs 
Hmm.. Ja det finns ju inte så många i Ljustorp.. (där ja bor..) 
hockey hall pizzeria max 
inga 
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inga! 
ingen komentar 
ingenting saknas 
inget 
internet cafe 
Internet café 
ja 
ja=) 
ja =) 
ja det borde vara mer roligt där jag bor! kanske ett cafe nära ljustorps nya affär! eller kanske en slags mötes plats! 
Helst något för ungdomar inte för dom i 6-10 års åldern kanske för någon lite äldre ungefär 11-15 år!  Det är för 
mycket för små-barn. 
ja det gör det 
ja ett cafe 
ja ett cafe !!! 
ja jag tycker det ska finnas fler cafÈn för ungdomar som är öppna längre på kvällen 
Ja jag tycker vi ska ha som i Söråker där har dom Folketshus som är uppet på dan och kvällarna. Där kan man spela 
biljard och bandy m.m. 
ja lite . Jag tycker att det ska finnas ställen som man kan träffa kompisar på utan att bli uttittad som att man är helt 
puckad i huvudet . 
ja velgigt mycket. det fins ingenstan att och hitta på något när men är ute. 
ja, det saknas. Tex bara att spela biljard eller något. 
Ja det tycker jag! Det finns inte många ställen jag och mina kompisar kan vara på! Jag tycker dom borde öppna fler 
fritidsgårdar t.ex Det tycker jag är bra. 
Ja fast det finns i Timrå, s stycken gården och IB fast det finns ju där så det kanske inte behövs här 
Ja, i Ljustorp finns det inget att göra. Jag vill ah ett ställe där man kan gå till när man inte har nått att göra hemma 
eller har några kompisar att vara med. 
ja, jag tycker det kan finnas fler cafÈer med musik och så 
ja, ställen där man kna umgås 
Ja, till exempel ett café 
Ja. 
jaa det fattas men asså .... jag vte inte vad.... 
Jaa det saknas väl något men när vi är typ pÅ ungdoms gårdar så försöker vi att göra det roligt! och det funkar oftast 
och om vi har tråkigt så åker vi hem eller nått! 
jag sakna inte så mycket mer än att det ska vi finnas mer ställen där det är lite mer röjröj istället för nu har vi ju både 
ungdomsgården och ib och det räcker med typ lugna saker utan nu tkr jag vi behöver mera röjröj.. 
jag skulle vilja ha en mysigt cafe här i närheten. skulle vara kul att kunna träffa sina kompisar o umgås 
jag tror vi har tillräckligt med mötesplatser 
jag tycekr det finns bra med mötesplatser, kanske inte för alla, men för mig, vi brukar hålla till i esteternas lokaler när 
vi håller på med teatern och dramagrupperna. om man inte håller på med sånt vet jag inte riktigt om det finns, för jag 
har liksom i 
Jag tycker att det är bra med ställen att träffas på med kompisar. 
jag tycker att det är många som jag inte har upptäck än! 
jag tycker att det borde finnas något att göra i tynderö. 
Jag tycker att det ska finnas en fritidsgård 
jag tycker att det ska finnas mer fritids aktiviteter. tex på helgena. för då är det ju bättre för ungdomar. iallafall för en 
del, som kanske inte gör så bra saker på helgerna. 
Jag tycker de borde finnas fler ungdoms cafeen som INTE ät folkets hus 
Jag tycker inte att det saknas mötesplatser. 
jag tycker inte att saknas nåt, utan trivs med det som det är 
jag vill ha en ungdoms gård som är på en kyrkogård :) det skulle va skojj ;) 
jao ooo ja !. Dettabs 
kankse nått mer internet cafe 
laser hall eller bowling center i timrå eller något ting liknade . 
litet cafe typ 
lol 
mammas jobb 
men ja tycker inte de;) 
Mer caféer. Det är dåligt med speciella elev caféer. Där eleverna både kan fika och plugga samtidigt. 
n 
nä de gö de inte 
Nä. 
nääe det tycker jag inte vi har ju folketshus i söråker och gården och inbetween i timrå 
Näe.Jag bor ju ganska långt ifrån Timrå så det tar ju en stund hit,men asså är ja här nere så vill ja ju gärna ha nått att 
göra.Men det är okej. Sen reser man till en annan stad så går man ju inte direkt det första man gör. 
nöjesfält, cirkus, köpcenter, 
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Någonstans där man kan umgås å fika tillexempel 
något ställe där man kan vara och det är bara såna i samma ålder 
ne 
nee 
Neeeeeeej. 
neej, det är bra med det som finns 
nej 
Nej 
NeJ 
NEJ 
Nej  vi har folkan och det tycker jag funkar  bra , det ändå  är att  alla inte går dit och det är trist ! 
nej ,, det gör jag inte 
nej då inte alls 
Nej då. 
nej de finns en redn i söråker "" 
nej de finns många mötes platser. 
nej de gör de inte 
nej de gör det inte !!! 
Nej de tror jag inte. 
Nej de tycker jag inte.. 
Nej det fattas inte tycker jag.. 
nej det gör det ej tror ja 
Nej det gör jag inte, eller kanske ett litet café någonstans 
Nej det saknas inga mötesplater 
nej det tycker jag inte 
Nej det tycker jag inte 
nej det tycker jag inte . 
Nej det tycker jag inte jag trivs mäst hemma och så och va med kompisar ute. 
Nej det tycker jag inte. 
Nej det tycker jag inte.. men det är bra att dom har öppnat en undomsgård här i Timrå!! :) 
Nej jag har roligt när jag väl är med dom. 
nej jag tycker inte att de saknas mötesplatser.Skulle vart kul om de fanns ett café här i söråker, fast mer möjligheter 
att göra där. 
nej sdet finns gott om mötesplatser 
nej, det är bra som det är nu. 
nej, det är inget som saknas 
nej, det gör det inte 
nej, det saknas ingen mötesplats! 
nej, det tycker jag inte 
Nej, det tycker jag inte. 
nej, det tycker jag inte. Perfekt med folkets hus, hur jävla bra o perfekt som helst(: 
nej, inte för mig i alla fall. 
nej, vi har bra ställen att vara på.. 
nej,det tycker jag inte.. 
Nej! 
nej. 
Nej. 
Nej. men jag tycker att när folkan har typ uppträdanden å ungdomar inte får gå in så kan dom ju iallafall ha gården 
öppet så kan man gå in bakvägen.. 
NEJNEJ 
Nepp 
nepp... 
Nja .. kanske de kanske man kan ju känna att man vill att de ska finnas mer att göra men jag kan inte komma pÅ nått 
... 
nja jag vet faktiskt inte. jag tycker att det är bra som det är nu. 
nja, inte i söråker.. men kanske i timrå 
nope 
nopp 
ost 
på folkan brukar man ju vara mäst när man ska träffa kompisar...men annars är man i timrå hela tiden!;) 
På stan eller annat shopping ställe..... 
på tex ungdomsgårdar. dom flesta har ju lagts ner. 
paradisbad.... kross bana och sånt 
pisseria, kyrkan, ljustorp fotball plan. 
pizza ställen 
Platser där det hålls fester för ungdomar. 
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pubbar lr mer ställen för ungdomar. 
saknar inga 
saknas inte 
skate bord park 
skatebord ramper 
Skatebordparker,Internet cafer där man lan spela cs,Tibia med mera 
skatehall tycker jag 
skolan 
spel hall 
ställen där man kan festa 
Ställen där vi Barn kan vara ""Ifred"" >Från alla vuxna< 
större, mer "känd" fritidsgård och cafe 
tivoli shoppingcenter bowling 
Tycker  de  borde  finas  mötesplatser  i  Ljustorp  och  Timrå..... 
typ ett ställe där man kan vara & träffa folk & så.. 
Typ fler cafeer, och discotek som tex polar och mysak här i timrå... 
ung doms cafe 
ungdoms hus 
Ungdoms hus i bergeforsen 
ungdoms,går och diverse! 
ungdomsgård 
Utomhus och bara hänger. 
Vet ej 
vet inte 
vet inte .. 
vet inte det som finns är bra. 
Vet inte! 
 
Gymnasiet: 
Saknar du möteslokaler för ungdomar i Timrå? I så fall vilka (ge max tre exempel) 
 
Är det fortfarande i Timrå???? Ja en liten park kanske ett café.....jag vet inte 
Bara man letar så finns det mötesplatser för olika individer, men det borde vara lite mer information. Andra sidan om 
man är intresserad så letar man nog säkert upp det. Thinells är en ypperlig mötesplats och Pipeline. Saknas någon 
hmm inget jag kan komma på 
biljard 
borde finnas en lokal (skate) 
borde finnas mer caféer i Timrå 
bra " ungdomsfestställen" 
Café 
café 
Café Andra restauranger nån pizza och annan snabbmat. 
Café i närheten där man bor (Laggarberg) 
Café i Timrå/Sörberge 
café till ungdomar (inte in between) 
CafÈ,  nånstans att bara kunna ta det lugnt 
Café 
caféer 
Cafén 
Det finns få ställen på sätt att man inte vet vart man kan vara. 
det finns inte ett café i Timrå som ja vet om 
det finns ju fritidsgårdar men det brukar mest vara yngre där. 
Det saknas Café. 
Det saknas inte mötesplatser 
Det saknas mötesplatser i min närhet, ex. caféer. Vi har inte tid/kan aldrig ta oss till ex. Sundsvall eftersom bussarna 
går så dumt! 
det skulle kunna finnas ett ungdomscafé eller liknande. 
Det skulle vara trevligt om det fanns något café som har öppet längre på kvällarna och helger. 
En lämplig lokal där rollspelare kan träffas och spela i sin goda ro utan att resten av omvärlden stör. 
en lokal som ungdomar får hyra 
en ungdomsgård för männskor som är i gymnasieåldern. 
Ett litet café men inte som inbeetween. Utan ett sådant ställe där alla är välkomna och så. 8-) 
Ett mysigt ungdomscafé 
ett ställe där bara gymnasieelever kan träffas 
Ett ställe för gymnasieungdomar att vistas på under kvällstid på både vardagar och helger, dock inte en sk. 
ungdomsgård. Kanske ett nattöppet café el. liknande. 
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ett trevligt discotek bör finnnas för oss ungdomar 
Ett trevligt litet café för folk över 17 år. 
Ett ungdomscafé som är öppet på kvällarna. 
Förfestlokaler! 
Finns bland annat för få musikcaféer och liknande ställen som inriktar sig på olika musikstilar där man kan hänga. 
Finns gott om dom 
Fixa något som är mer riktat mot ungdomar än vad det finns nu. IB och Gården är, i mitt tycke, inget att komma med. 
Fixa något mer ungdomsinriktat där vi kan umgås och så. 
fler fotbollsplaner 
Affärer med kläder av alternativa stilar 
I Timrå Ja. Finns ingenstans att träffas där för vår åldersgrupp. 
ibland,svårt att förklara kommit upp i den åldern då träffas äta middag, se på film, sitta hemma hos ngn är trevligast. 
Men alla har sina familjer och/eller syskon hemma. 
ingen anig 
Inget mysigt café att sitta och prata på, man måste då åka in till Sundsvall. 
Internet café 
Internet Café (IB är inte ett Internet café) 
IT café i Timrå 
IT-Café 
Ja ett riktigt mysigt ungdomscafé i närheten skulle inte vara fel! 
Ja som jag skrev i ovanstående exempel! Ett mognare ställe för gymnasieelever enbart 
ja verkligen, det finns ingenstans att vara 
ja, det skulle vara bra med ett ställe som påminner lite om ett café. med lite biljardbord, flipper spel osv. men 
samtidigt så ska det inte vara en ungdomsgård, och det ska finnas en åldersgräns där, sÂ att det inte en massa småbarn 
springer där. 
Ja, i Timrå kommun i alla fall, tex caféer 
ja,för lite ungdomslokaler ! 
Jag går sällan till mötesplatser så jag kan ej ta del av fråga. 
jag tycker att det saknas ett riktigt café där man kan träffa sina kompisar. 
jag tycker att det saknas typ konditorier att hålla till på .. man måste lixom åka ända in till Ikea eller sundsvall... 
jag tycker inte att det saknas några mötesplatser för mig och mina kompisar 
Kanske en för bara gymnasieelever, InBetween är för yngre 
Kubbar och lokaler där man kan spela rollspel, magic och annat liknande. 
LAN lokaler 
möteslokaler för föreningar i stenstan 
mötesplatser med avslappnat stämning där alla är välkomna som är öppen ofta 
mer affärer 
mer parker 
Mer systembolag som man kan sitta utanför och supa fler busbackar 
mysigt café 
nånstans bara 
nått mysigt café. 
ne 
neeeeeeeeeee 
nej 
Nej 
Nej , vi har folketshus i Söråker. 
Nej . 
nej det behövs inge mer. 
nej inte i Timrå för att jag gillar inte att vara på tex fritidsgårdar i Timrå eller någon annanstans. Men en biljardhall 
skulle sitta fint 
Nej jag tycker att det finns mötesplatser, 
nej nej nej 
nej,nej,nej 
nej! 
nej!! 
nej. 
Nej. 
nope 
Shoppa/stan 
Sibylla i Söråker .. 
skulle behövas något ställe som man bara kan hänga på, lite mysigt med ett café kanske 
skulle vara kul om det fanns nåt för äldre ungdomar..caféer eller liknande..:) 
som ja skrev ovan .. . 
som t.ex. något ställe där det finns fina möjligheter till att skata, cykla, inlines mm 
Ställen som man kan träffa nya människor på. 
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tycker det borde finnas 1.Ett café 2. ett ungdomsställe med lite högre åldersgräns. 3.Och ett "spel" ställe 
ungdomscafé 
Ungdomscafé här i Timrå. Kvällar med valfrihet av idrott tillsammans med andra ungdomar. 
ungdomsgård för de som är lite äldre, typ gymnasieålder. 
Ungdomsgårdar 
Uteställen, ungdomsgård 
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Bilaga 4 
Vad vill du påverka? 
Grundskolan 
?? 
"Sport platser", skolan, ute miljön och bostäderna. 
*Bussarna *Bättre skolmiljö *Bättre mat för äldreboende och på skolor * 
*BUSSARNA *BÄTTRE SKOLMILJÖ *BÄTTRE MAT FÖR ÄLDREBOENDE OCH PÅ SKOLOR 
Äh, vet inte. det som skulle påverka skolan, och fritidsaker. 
saker som har med ungdomar att göra 
1)Minska våldet. 2)Minska drickandet kring ungdomar. 3)Hjälpa barn som har det svårt i hemma. 
Alkoholproblem, djurplågeri, Rasism osv. 
allt 
ALLT 
Allt från Busstider till skola och Barnens rättigheter. 
allt jag vill att vi ungdomar ska kunna köpa sprit dagligen :) 
allt oh mer 
Allt som går 
Allt som ja tycker inte fungerar så bra. 
Att Alholisterna slutar att hänga utanför systembolaget, och att men har mer valmöjligheter att välja vad man vill göra 
på gympan. 
att alla fyllon ska bort från torget 
att alla ska få säga va dom tycker och att dom ska agera 
att alla ska ha en bra arbetsplats i livet. 
att alla ungdomar ska ha någonstans att vara och att alla alkolister inte borde sitta på torget 
att backen ska bli bätttre 
att de ska ge pengar till skönviksbacken och de inte går i kk 
att den blir bättre miljö och inte så mycket brott 
att det blir mer lokaler till ungdomarna. 
Att det borde finnas mer ungdomsgårdar i Timrå där ungdomarna kan hålla till under dagarna som även arangerar 
discon och andra fester (kanske bjuda in någon bra artist någon gång) 
Att dom inte drar stora vägar över gårdar/farmer. Att dom tar hänsyn till dom boende i området. 
Att dom ska fixa övergånsställe  uppe på Örnen för att man inte ska a springa övervägen när men vill till skolan !! 
Att få skolan bättre pÅ t.ex material i skolan. Ungdomarnas möjligheter, att kunna starta något mer man kan göra på 
sin fritid. 
Att man lägger pengar på bra och viktiga saker. 
att man ska bli mer vaksam över att alla undomar röker och snusar.. 
att man ska kunna känna sig trygg i samhället. göra kampanj för flera sporter. 
Att Rasismen i Sverige verkligen är stor.. Och att alla (barn & vuxna) Ska behandlas lika:) 
att skol maten blir bättre, 
att skolan ska ha bättre miljö, och att det ska vara trivsamt på gatorna där man går 
Att ungdomar hålls borta från alkohol. 
att uppe i centum ska det vara snyggare mer städning Å inga fullgubbar där 
att vi ska få en skate board ramp 
Bättre bostäder åt de äldre och bättre vård Att både barn som gamla 
bättre fotbollsplaner och bättre miljö 
bättre idrotts planer som inte tillhör en idrotts förening 
bättre möjligheter att få bidrag för kulturella föreningar 
bättre saker runt om kring oss,högre lön för dom vuxna, högre barnbidrag..  renare gator och ta bort alkolisterna till ett 
hem. 
bättre skolmat i skolor och sen att dom inom vården ska få högre lön, för varför ska kvinnorna får mindre lön än 
männen? 
barnbedrag 
Barnens rätt i samhället. 
billigare och bättre kollektiv trafik. 
bredband 
Bussarna 
BUSSARNA,att de ska gå som vanligt igen.ÄLDREOMSORG SKOLA MÖTESPLATSER 
Bussarna! 
Busstiderna är så dåliga! 
de mesta 
Det bror på vad det är för fråga. 
det hemska livet, när det gäller alkohol. och att folk kanske har nån empati för andra än att bara tänka på sig själv, och 
börja ta ansvar och leva ett bättre liv . 
Det mesta innom Timrå kommun , t.e.x idrott , fridtid , M.M 
Det som behövs =) 
det som rör mig 
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Det som rör mig vore det ju trevlig om jag hade något eget att säga till om, hur skall jag annars få veta vilka 
möjligheter/problem som finns? 
Det som rör oss ungdomar. 
Det vet jag inte! 
dfhzz 
Djurens rättigheter,Ungdoms-gårdar,Skolan 
djurens säkerhet och vägarna ska bli bättre 
Djurensrättigheter, Sport...... 
Feministernas över alltförkonstiga-syn på vad som kritiserar kvinor som till exempel att dom vill ta bort ord med 
ordet ''man'' i bara för att dom tycker att det är rasistiskt mot kvinor... också tycker jag det är för lågtstraff för 
djurplågeri 
fler ställen att vara på där det inte är sprit/droger 
Flera ställen där ungdomar kan träffas, internetcafe som är öppen alla dagar och inte bara några dagar i veckan . 
Främlingsfientlighet 
frågor som rör idrotten 
fritidsgård 
fritidsgårdar.mm 
gator 
högre barnbidrag ! 
Hantering av polisanmälningar 
hur bussarna går, finns nästan inga och dem går bara vissa sträckor just nu. sen tycker jag det är hemskt att komma till 
ett sjukhus och man får inte ens hjälp. ha själv kommit dit och suttit i timtal och inte fått nån hjälp, pga att det inte 
finns tillrä 
Hur bussarna ska gå till skolor. 
Hur det är i kommunen. 
Hur det ska se ut för unga ute jag tycker det finns för lite saker att göra för unga 
hur folk lever och att det ska vara jämdställdhet mellan kvinnor och män 
Hur kommunen drivs, vad kommunens pengar används till mm. 
Hur skolan bedrivs, hur busstrafik ändras m.m 
Hur skolan ska funka. 
hur skolmiljön är. och lite om vad man kan göra på fritiden. timråtorget. 
Hur ungdomar ska ha det där dom bor/skolan/allmänt. 
hur vi behandlar djuren och va som är rätt och fel 
idrotts frågor 
idrottsanläggningar, Miljön i skolorna, Jobb till dom unga. 
idrottsföreningar 
Inge typ. 
Ingen aning 
ingenting 
Ingenting 
ingenting, orka inte. 
inget 
Inget 
inget din charmuta 
inget just nu. 
Inget. 
inget... 
inte vet jag    om tillexempel det skulle byggas en motorväg igenom lundvallen tex  =P 
jämställdhet mellan kvinnor och män 
Ja det finns massa saker man skulle vilja bestämma över .. Som TEX Att om vi säger att jag har tagigt en sak på ikea 
och jag har sos på meej då tycker jag att om du tycker att krimmenela ungdomar inte ska bo kvar i sin hemma 
kommun .. men kan ju få bevisa 
ja jag vill påverka allt som inte är bra och göra det så bra som möjligt 
jA JAG VILL VETA VAD DOM SÄGER OCH VILL GÖRA JAG VILL VARA MED OCHB ESTÄMA! 
ja kanske skolan för vår skola suger rätt hårt den är gammal o tråkig. sen vill jag absolut påverka jobb för unga helt 
klart! 
ja tillexempel på skolgårdar, eller nåt?! 
Jag skulle vilja vara med och bestämma om en blivande crossbana. 
JAg tycker att det ska finnas hem till ungdommar som har prblem hemma eller med alkohol. 
jag tycker att vi ska få en ny gympasal. ohc att djuren ska få det bättre de som behandlas illa.. 
jag vet inte 
jag vet inte just nuuu!!!! 
Jag vet inte! 
jag vet inte.., 
jag vill att alkisarna fösvnner från torget. 
jag vill att vi ska ha ett café i Timrå jag vill också att det ska ligga nära skolan så att man ska kunna gå dit på rasterna 
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Jag vill framför allt påverka sånt som rör skolan men även andra saker. 
jag vill göra en ramp park (skatebord osv) 
jag vill inte så mycket det är väll att barn ska kunna påverka politiken och sånt 
jag vill påvärkas då det itne finns nån mobbing och att de ska finns mer idrotsanlägnignar 
jag vill påverka att barn har lika rättig heter som vuxna asså inte köra bil men att få lika mkt uppmärksam het som 
vuxna & säga vad dom tkr! 
Jag vill påverka brottsligheten jag är skit rädd när jag går ut på kvällen för jag har hört allt om mördare o sånnt de e 
jätte hemskt 
jag vill påverka hur folk mår psykist och mentalt och allt sånt 
Jag vill påverka möjligheterna för unga att få jobb på halvtid. Att kommunen ska rekomendera unga till vissa företag i 
samhället. Just nu är det väldigt svårt att få ett deltids jobb i Timrå/Sörberge om du inte har nÅtt CV eller är under 18 
År. 
jag vill påverka miljön för att det är för mycket gaser och illdåd 
jag vill påverka så att det bli bättre barn o älderomsorg, och sjukvård :) 
Jag vill vara med och påverka innom kommunen.Som tex det är hus som är dåliga vägar,gator mm så vill jag kunna 
säga till om det är nått fel.så att kommunen kan fixa det.så tycker jga iaf .. 
klottrarna, vill gärna att polisen ska stoppa dem, också dem som klottrar inne i husen. Jobbigt att gå förbi och se 
massa klotter på väggarna, poliserna måste jobba mer på det. 
kommer inte på nåt just nu 
massor 
MER AKTIVETETER 
mer gatulyssen på gångvägar. 
mer skateparker 
mera gatolyckter. 
miljön 
mindre åldersgräns för att köpa snus 
mycket 
Mycket 
mycket bland annat hur socialdemokraterna som jag tycker misssköter sin makt i sverige. jag vill bla ha högre krav på 
kollektivtrafiken och vissa lagar ska ändras bla annat ifall man har gjort ett grovt brott och man sen gör om det efter 
man har kommit ut 
Mycket myckwet mera sport aktiviterter.. öch frilufs aktiviteter. 
Mycket olika saker . Som att göra ett bättre sammhälle av det hela tillexempel . 
Nästan allt som har något medungdomar och barn att görs. Kanske lite andra saker också. 
NÅgra eventuella stora förändringar, som kan påverka lanskapet och miljön negativt. 
Naj vet inte riktigt just nu men att man kan börja få sommarjobba tidigare an typ 14-15 års ålderna vore bra 
nja jag vill påverka nja jag vet inte faktist 
nya idrottshallar 
om allting som behöver förändras och de problem som vi har. 
om de ska göra en annläggning för ungdomar att träffas 
om en massa saker för ungdommar 
Om val tex om vi skulle skaffa ett nytt ställe där ungdomar kunde mötas. 
omdet byggs något 
oostnjyckjet oooost 
pengar till föreningar, fler fritidsaktiviteter 
rätt mycket jag vill påverka skolan fritidsaktiviteter idrottsklubbar äldreboend jobb mm. 
Rätt och Samhälle 
rätteheter 
rasism(den lilla som finns), vandalism och fritidsgÅrdar 
Rasismen , kriminaliteten , jämställdighet , Hälsan , sjukdomar , Mobbning , transport och Fattighetn hos unga. 
säger ja inte 
Säkerheten ute, skola 
så mkt som möjligt. 
saker som rör mig t.ex om det handlar om den idrott jag håller på med ...och sådana saker. 
samhället 
samhället, mobning på skolan, utbredning för alla 
satt killar och tjejer fÅr de lika bra 
skaffa laser hall , sänkt skatt 
skol frågor,ishallen 
skolan 
Skolan 
skolan och arbeten i till unga så att man slipper vara arbetslös. 
Skolan och fritidsställen, t.ex. en skatepark i timrå. 
skolan och liknande 
Skolan och miljon, samnt sjukhus ett 
Skolan och rasismen 
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skolan och skolmaten 
skolan,stölder 
SKOLAN(MILJÖN I SKOLAN),SÄKERHETEN UTE PÅ KVÄLLARNA,MOBBNINGEN,MÄN OCH 
KVINNORS JÄMNSTÄLLHET... 
skolmaten 
skolmaten skolan  lönerna 
Skolmaten, skoltider, lag för antal prov per vecka m.m 
skolorna 
ställen där unga kan träffas, att ingen inom skolområdet får röka m.m 
sundsvalls tunnelbana i gävle 
sysseisätninarna på fritiden 
tex idrottsplatser och ungdomsgårdar 
tnt 
trafiken tex: buss, bostäder för ungdommar och arbetsplatser för ungdommar. 
typ om det ska finnas ungdomsgårdar var osv. 
Ungdomarnas möljligheter 
ungdoms verksamheten. och brottslingheten i timrå är mkt stor. och det vill jag ändra. 
vad som finns att göra, alla ska ha någontig att göra på dagarna. 
Vad som händer. 
Vad som skulle göras ute åt ungdomarna. 
varför inte ungdommarna kan få bestämma nån gång skolmaten på skolorna.. 
vart man läggre pengarna. hur kommunen sak skötas!!! 
vet ej 
vet inte 
Vet inte det kanske finns någon som har förslag 
vet inte men nåt kan det finnas 
Vet inte riktigt 
Vill hjälpa til och vet om dom kan skaffa ett ställe där man kan röra sig mycket och göra många olika saker 
vte ej men något kanske ? 
Yh? 
ur fängelset då ska man åka på grövre straff. 
att man inte är krimmenel .. 
Tillräckligt med sjukskötare eller doktorer. skolans miljö är ju heller inte den bästa, fastän dem målar om nu. men 
man skulle verkligen behöva bättre luft in hit och bättre miljö inne i klassrummen. SKOLMATEN, är den värsta. gröt 
, ska man behöva äta Gröt till lunch ? det blir mer som en frukost i sådana fall. och soppa, det är inte riktig mat. jag 
vet själv att ju sämre skolmaten blir, desto mindre elever äter lunch överhuvudtaget. dem skiter helt enkelt i det och 
kanske går o köper godis istället för att klara 
 
VAD VILL DU PÅVERKA? 
Gymnasiet 
 
vet  ej men i allafall vill ja vara med 
äldreboendes situation 
allt 
Allt 
allt möjlgt. 
allt mörjligt som jag tycker inte går rätt till..! 
Allt som jag tycker är dåligt, tex skolan kan bli bättre utelivet i TimrÂ, skatterna jägarpoltik att skapa fler jobb för 
ALLA! 
allt som rör mig 
Allt som rör mig själv. Alla har egna åsikter om saker och vill ha det så bra som möjligt för en sig själv. 
allt som rör ungdomar 
allt! 
Arbeten till unga! 
Arbetslöshet m.m 
Att barnen får röra på sig mer så de inte förmultnar och blir fetare och fetare, BÄTTRE; NÄRINGSRIKARE OCH 
NYTTIGARE SKOLMAT! 
Att göra så att ungdomarna kommer ut mera.. kanske sportar, träffar lite folk. lite roliga saker man kan hitta på. Så 
inte alla bara sitter vid en dator. 
att kommunen ska lägga mera pengar pÂ eleverna som behöver de, 
Att man kan lyssna på oss som vill få fram något. Man blir mycket dåligt bemött och de lyssnar inte alls på oss som är 
"MINDRE"... är vi missnöjda med något i kommunen så ska vi kunna ha en möjlighet att få framföra vad vi själva 
vill.. 
att skolan blir bättre och busslink kan ta sig i röven 
att y:et aldrig byggdes 
Beslut som fattas inom kommunen. Vad man lägger pengarna på tex. och saker som rör skola. 
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bostäder. arbeten, bussar 
bredbandsdragningen i Ljustorp och om en massa byggen som inte byggs.. 
Bredbandsmöligheter. 
bussar 
Bussar, platser för en lite äldre ungdomsgrupp att umgås på, hjälpa till att förhindra rasism 
bussarna 
bussarna men det har jag redan gjort lite.. 
bussarna, dom går ju inte till skolan det är därför jag kommer för sent varje dag! 
busstider 
Busstider, bättre fritidsgårdar. 
busstiderna 
busstiderna, skolbusskort m.m 
Busstrafiken 
Busstrafiken, frågor angående om hur ungdomar lever i samhället idag 
Busstrafiken!! 
Busstrafiken. 
Bussturer, annat som kan komma att beröra mig 
byggnader som ska byggas upp eller rivas ned, det borde alla få vara med om i kommunen att bestämma. 
Det mesta 
det mesta som fungerar dåligt och saker som inte finns i kommunen överhuvudtaget men som borde göra det. 
Det mesta som har med mej att göra. 
det mesta som rör mig 
Det som är dåligt ... 
Det som rör mig och min omgivning 
det vet jag inte men t.ex. ungdoms aktiviteter, busstider, boende, arbete för folk lite allt 
djurens rättigheter och förbjuda jakt över huve taget! 
Ekonomin till skola & busstrafiken som hittils inte har fungerat alls. 
en hel del. 
En massa saker.. 
Föreningslivet 
förslag på vad som borde göras för att barn "ungdomar" ska trivas i sin kommun. 
få en fräschare kommun där man inte ska vara rädd för att g ut. få ett nutids café med goda möjligheter få ett ställe där 
ungdomar kan träffas och umgås (shopping centrum) 
fler idrottsanläggningar, samling för ungdomar, pressen på unga i skolan skulle minimeras. m.m 
Främst bussarna. 
främst- Hamn och jänrvägsfrågor. också- skola, vård, omsorg och attityd. 
framför allt bussarna nu, 
Fritiden 
ganska mycket 
hu saker och ting ska skötas 
Hur busstrafiken sköts, arbeten åt yngre, skolgången samt jämnställdhet 
hur den styr och hur upplägget är. Jag vill att sjukvården ska fungera bättre än vad den gör idag. Det är långa 
väntelistor och jag går nästan alltid missnöjd från läkaren för att de känns som dom inte gör något åt mitt problem. De 
känns som dom inte orka 
Hur kommunen styrs 
Hur kommunens satsningar ska spenderas och hur alla pengar skall fördelas 
hur pengar satsas 
idrotten' 
idrottsanläggningar 
ingen aning 
inget 
Inget speciellt just nu. 
Invandrarnas respekt för oss Svenskar 
Invandring och Invandrarbeteende samt stärka straffen mot lagbrott 
invandringen 
ja...allt! 
jag tycker att arbetslösa som har barn ska få mer hjälp för just nu så skiter man bara i dom.. jag tycker även att man 
ska hjälpa missbrukare nu får dom ingen hjälp förrän dom tagit två överdoser då kan det vara för sent..jag vet av egen 
erfarenhet  
Jag tycker att det mesta skulle behöva påverkas, utveckla Timrå kommun helt enkelt. T ex. äldreomsorg, busstrafiken, 
ungdomars hälsa, arbetsmöjligheter m m... 
Jag vet inte, men jag vill veta vad som finns att påverka och sånt 
Jag vill att bussarna ska fixas vilken tid dem går, så man slipper vänta en timma för bussen alltid kommer en annan 
tid. 
jag vill bara att det ska kanske bli lika mycket satsning på ungdomsaktiviteter som äldreomsorg. 
jag vill komma med fösrlag på ändringar eller skapande av t.ex anläggningar o.s.v 



 66

Jag vill påverka skolan och omgivningen. 
Just nu finns det väldigt lite information om vad skulle behöva göra, men eftersom jag själv är ungdom så blir nog nåt 
inom det. 
Kan inte komma på nått just nu. 
Kollektiv trafiken. (bussar!!) 
Kollektivtrafiken 
Kollektivtrafiken Möjlighet till jobb för unga Aktiviteter 
Kollektivtrafiken och skolmiljön framförallt. 
kollektivtrafiken och underlätta att få arbeten för unga, Annars kommer de flytta härifrån 
Kollektivtrafiken, bussarna går aldrig nu för tiden 
Kollektivtrafiken, mer arbete för ungdomarna, mer stöd till föreningar. 
kollektivtrafiken. 
Kunna ha möjlighet att förbättra sånt som är dåligt. 
lite av varje!!! kanske lite om skolan miljö! 
Möjligheterna för att få sommarjobb så att ungdomar lättare kan få det så dem kan tjäna pengar, lära sig då om 
arbetslivet samt kunna spendera pengarna så att ekonomin (en liten del av den) sätts igång i samhället. 
Mer extra jobb till ungdomar mm 
Mest det som rör mig. 
Miljö, Byggnader, vård 
Mycket 
mycket, men kanske främst kollektivtrafiken just nu. 
Mycket. 
nä 
om busskorten!!!!!! 
Pengar till det jag håller pÂ med 
Saker jag vet någonting och har en åsikt om. T ex skolan 
Saker och ting som händer i kommunen 
Samhällets organisation om invandring 
sånt som rör mig och dom i min ålder; platser för unga att träffas, fritidsaktiviteter, skola 
satsa polisen på inbrott, misshandel och annan grov brottslighet istället för att placera ut poliserna efter motorvägen. 
Jag anser att det är viktigare att få fast folk som knarkar, mordhotar och slåss än folk som kör för fort på E4an 
Se till att allt som kan borde och ska förbättras i samhället förbättras. 
Skapa mera arbeten, minska arbetslösheten. Bättre betygsskala i skolan. Fler poliser. 
skateboard scenen laglig grffitivägg 
skola och omsorg. HÖGRE STUDIEBIDRAG!!! =D 
Skolan 
Skolan ... 
Skolan och arbetsmöjligheter 
skolan. äldrevården skolmaten. den skall inte vara sämre än i ett fängelse.. sjukvården 
socialtjänsten 
ställen att hänga vid. ex. café. 
T.ex. kollektivtrafiken, det går så få bussar så man tar sig ingen stans om man bor ute på landet. 
Ungas psykiska hälsa 
ungdomars röst i samhället 
vad dem ska lägga pengarna på och hur de ska kunna fördela pengarna på ett lämpligt sätt. 
vad dem ska lägga sina pengar på och hur de ska användas. 
vad dom ska lägga sina pengar på och hur de ska kunna förbättra sina verksamheter samt deras antälningar av 
personal. 
Vad kommunen ska lägga mest kraft på, vad de ska satsa på i första hand. 
vad som ska satsas på 
Vart kommunens pengar får användas till och INTE användas till. T.ex. det stora Y:et vid Midlanda, finns bra mycket 
annat man hade kunnat gjort istället. 
Vart pengarna ska läggas och hur skolan ska kunna utvecklas till det bättre 
vet ej 
vet ej nu 
vet inte 
Vet inte 
vet inte just nu 
vet inte vad, men något 
Vet inte, men viktiga samhälls frågor i allmänhet. 
Vill påverka förenings livet och öka idrotts aktiviteten och möjligheten för att alla ska kunna idrotta med det som 
passar dem. Att vara med i en föreningen tycker jag är väldigt viktigt det är en känsla som alla borde få känna på. 
ungdomar som har det svårt hemma borde få hjälp med lägenhet eller annat boende 
Är ta tag i problemen. Jag vill också hitta eller bygga en plats där ungdomar kan mötas och umgås. 
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