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Kl. 08.30     Dnr BUN-2021-016 

3. Arbetsmiljöredovisning 
Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av arbetsmiljöfrågor. Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 
2021-06-03 förvaltningen i uppdrag att redovisa de skyddsronder som gjorts med anledning 
av Covid-19 gällande bland annat ventilation och antal elever per rum. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 
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Kl. 08.50     Dnr BUN-2021-042 
    Dnr KFN-2021-063 

4. Information om resultat av LUPP 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om resultatet av LUPP. 

Ärendebeskrivning 
Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser 
ut lokalt. Lupp-enkäten genomförs var tredje år i kommunen i åk 8 på högstadiet och åk 2 på 
gymnasiet. 

Syftet med LUPP är: 

− Skaffa kunskap om unga 
− Tydliga verksamhetsmål 
− Förbättra ungas levnadsvillkor 
− Statistik, könsuppdelat 
− Utveckling av verksamheterna 
− Möjliggöra ungdomars inflytande  
− Stärka ungdomars roll och visa att de kan påverka 
− Sammanställa underlag till folkhälsoarbete 
− Främja sektorsövergripande samarbeten  

Resultatet finns i en rapport (se beslutsunderlag). 
Åtgärder för sektor samhälle för att förbättra ungdomar livsvillkor: 

− Jämställt kultur- och fritidsutbud 
− Möt upp unga i deras forum 
− Informera om HUR man påverkar i frågor 
− Trygghetsfrågor och inflytandefrågor  
− Trygghetsaspekt i utemiljöer (belysning, inbjudande miljöer) 
− Fortsätta arbetet med implementering och utbildning kring barnkonventionen 
− Involvera ungdomar mer i olika samarbeten.  

 

Beslutsunderlag 
− Lupp rapport från Enkätfabriken 
− ”Film om resultatet-publiceras inför nämnd” 

Beslutet skickas till 
sanna.hansson@osthammar.se 
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Dnr BUN-2021-034 

5.  Utemiljöer vid skolor och förskolor 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om arbetet med utemiljöer vid skolor och förskolor i Östhammars kommun. 
 

Beslutsunderlag 
− Muntlig information. 

 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Beslutet skickas till 
Chef sektor bildning. 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson. 
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Kl. 09.30     Dnr BUN-2021-29 

6.  Redovisning av måltidskostnad 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-02-18 förvaltningen i uppdrag att 
till nämnden redovisa faktisk måltidskostnad per förskolebarn, grundskoleelev och 
gymnasieelev. Nämnden önskar löpande information om arbetets gång. 
Barn- och utbildningsnämnden vill ha en första återrapport av arbetet vid arbetsutskottets 
sammanträde 2021-05-20 samt barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-06-03. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 

Ärendets behandling 
Uppdraget gavs vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-18. 
 

Beslutet skickas till 
Handläggare för ärendet. 
Chef sektor verksamhetsstöd. 
Chef sektor bildning. 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson.   
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-039 

7. Årsbudget 2021: Tertialrapport  per april 2021 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har Östhammars kommun börjat arbeta utifrån ett nytt styrdokument för 
budgetuppföljning där grundprincipen är att i första hand fokusera på avvikelser, både 
ekonomi och verksamhet. I styrdokumentet beskrivs också att det tre gånger per år ska ske en 
skriftlig rapportering till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  
I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta 
verksamhetsmålen och budgetföljsamhet. 
 

Beslutsunderlag 
− Tertialrapport per april 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-008 

8.  Årsbudget 2022: Preliminär budget och verksamhetsplan samt 
flerårsplan 2023-2025 

 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och 
verksamhetsplan för 2022 samt flerårsplan 2023-2025. Barn- och utbildningsnämnden ska 
fatta beslut den 9 september. 
 
 
Beslutsunderlag 

− Muntlig information. 
 

Ärendets behandling 
Diskuteras fram till beslut. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Kl. 13.00      Dnr BUN-2021-044 
 

9.  Kartläggning och analys av läskunnigheten i årskurs 1  
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
 

Ärendebeskrivning 
Syftet med kartläggningen är att ge en övergripande bild av läskunnigheten i årskurs 1 i 
kommunens grundskolor samt fungera som ett konkret material för det fortsatta arbetet ute på 
skolorna. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
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Kl. 13.30    Dnr BUN-2021-043 
 

10.  Liv och hälsa ung 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av enkätundersökningen som genomförts i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i 
gymnasiet. 

Liv och hälsa ung är Uppsala läns gemensamma enkätundersökning, som ger kunskap om 
unga i länet och är en arena för unga att få komma till tals i frågor som rör dem. 

Eleverna får i Liv och hälsa ung besvara frågor om hälsa och trygghet, sin fritid, om 
inflytande och demokrati, och hur de ser på framtiden, för dem själva och för världen i stort. 
Resultatet kan användas för planering och uppföljning samt som underlag för hälsofrämjande 
och förebyggande insatser. Ett övergripande och långsiktigt mål är att Liv och hälsa ung ska 
vara en del i de underlag och prioriteringar som styr kommunernas och Region Uppsalas 
åtgärder för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av enkätundersökningen. 
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     Dnr BUN-2021-035 
     Dnr REV-2021-2 

11.  Yttrande över revisionens uppföljande granskning av 2018 års 
genomförda granskningar 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande och överlämnar det till revisionen. 
 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har genomfört en granskning av 2018 års genomförda granskningar. Dessa 
granskningar rör budgetprocess och prognossäkerhet, konsulttjänster, lokalförsörjning och 
fastighetsunderhåll, tillsynsverksamhet inom bygg- och miljönämnden samt 
förtroendekänsliga poster. Sammanfattningsvis har revisionen konstaterat att bedömningar 
och rekommendationer hörsammats till stor del. Mot bakgrund av granskningen 
rekommenderar revisionen att barn- och utbildningsnämnden ska: 

− genomföra en inventering av befintliga avtal med syfte att säkerställa att samtliga avtal 
finns i kommunens avtalsdatabas. 

− överväga risker kopplade till köp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med intern 
kontroll, 

− säkerställa att de medarbetare som är involverad i processen vad gäller handläggning 
av förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att minska 
risker för fel 

Revisionen önskar yttrande senast den 30 juni 2021. 
 

Beslutsunderlag 
− Uppföljande granskning av 2018 års genomförda granskningar. 
− Förslag till yttrande (delas ut på sammanträdet). 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Beslutet skickas till 
Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG 
Registrator revisionen, via kommunstyrelsen@osthammar.se  
 

mailto:kommunstyrelsen@osthammar.se
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-031 

12.  Redovisning av kränkningsanmälningar 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. I Östhammars 
kommun görs anmälan och utredning i ett digitalt system. 
 
Kränkningsredovisningar ska göras vid varannan nämnd från och med 2021-06-03. 
 
Statistikredovisning av de kränkningsanmälningar som gjorts under 2021.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av ärendet. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 
 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

13. Information från förvaltningen 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2021-05-28  14 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

14. Rapporter från skolråd m.m. 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden rapporterar från möten på skolråd m.m. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

15. Redovisning av delegationsbeslut 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
När barn- och utbildningsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i 
nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett barn- och 
utbildningsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla 
beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas: 
 
 
 
2021-04-21 Tf. Rektor Åsa Jansson 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2021-05-18 Rektor Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2021-05-28  Malin Andersson 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-05-28  Rektor Johan Köhler 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-05-28  Rektor Jessica Björkman  

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-05-28  Rektor Niina Johansson 

 (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-05-28  Rektor Anna-Karin Sehlstedt Stål 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-05-28  Rektor Lena Folkebrant 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
2021-05-28  Rektor Helena Åsberg 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-05-28  Rektor Margareta Rahm Jansson 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-05-28  Rektor Hanna Söderberg 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

16. Information 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som 
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.  
 
 
1)  Dnr: BUN-2021-006  
Beslut från Skolinspektionen 2021-03-10 med anledning av anmälan mot Kristinelundsskolan 
i Östhammars kommun . 
 
2)  Dnr Ks-2021-215  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-27 avseende 
godkännande av årsredovisning för Östhammars kommun2020. 
  
3)  Dnr: BUN-2021-030  
Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala 2021-05-07 avseende Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (2017:725), KL. 
 
4)  Dnr: BUN-2021-033  
Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2021-05-11 gällande Covid-19 och det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
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17. Kurs- och konferensinbjudningar 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
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Sammanfattning

Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning i kommunernas 
arbete i alla förvaltningar och områden. Både barnkonventionen och Sveriges 
ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas, som på något sätt rör barn och 
unga, alltid ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv.

I Sverige beslutade riksdagen år 2014 om en ny ungdomspolitik. De nya målen för 
ungdomspolitiken är att alla ungdomar (mellan 13 och 25 år) ska ha goda levnadsvillkor, 
makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Alla beslut som tas och 
insatser som genomförs rörande unga ska utgå från dessa perspektiv. Tre prioriterade 
områden har även tagits fram i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet och dessa är: 
ungdomars inflytande, egen försörjning och psykisk hälsa.

Vi rekommenderar att man läser hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av 
ungdomarnas livsvillkor i Östhammars kommun. Några korta sammanfattade reflektioner  
presenteras dock här i ett några utvalda områden. 

Fritiden i Östhammars kommun 

En majoritet av ungdomarna i Östhammars kommun är nöjda med sin fritid. Killarna är 
nöjdare än tjejerna och könsskillnaden är störst mellan killar och tjejer i högstadiet. Över tid 
har det skett en viss positiv utveckling, främst bland killarna. Även när det gäller 
fritidsutbudet är tjejer mindre nöjda än killarna. Över tid har det även skett en viss positiv 
utveckling bland killar och en viss negativ utveckling bland tjejer ifråga om hur mycket det 
finns att göra på fritiden. Vad gäller avsaknaden av fritidsaktiviteter svarar däremot tjejerna i 
gymnasiet i lägst grad att de tycker att det saknas aktiviteter. Könsskillnaden totalt sett har 
även minskat i frågan. 

Ifråga om vad unga gör på fritiden framgår att killar spelar data, tv- eller onlinespel i klart 
högre utsträckning än tjejer. Tjejer håller däremot på med olika kreativa aktiviteter (foto, 
film, och så vidare) i klart högre grad än killar. Över tid har andelen som gör flertalet 
fritidsaktiviteter minst en gång i veckan minskat. Undantag gäller dock för online- data- 
eller tv-spel där andelen som gör det i år är större. Ökningen är störst bland tjejer. Det 
framgår även att andelen lågaktiva ökat sedan 2017.

Skolan 

När det kommer till skolan utmärker sig tjejerna i årskurs 8 genom att i lägst grad vara 
nöjda, både med skolan överlag och med flertalet aspekter. Exempelvis instämmer 58% av 
högstadietjejerna i att de trivs med stämningen i skolan, jämfört med 87-95% bland övriga. 
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Vad gäller gymnasieungdomarna är nöjdheten med skolan överlag högre än för högstadiet 
och gymnasietjejerna är mer nöjda med skolan generellt än gymnasiekillarna. 
Könsskillnaderna är dock mindre för gymnasiet än för högstadiet, undantaget ifråga om 
man fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/ska kunna påverka i skolan, vilket killarna 
i högre grad instämmer i. 

Inflytande och delaktighet 

En bit under hälften av alla ungdomar i Östhammars kommun vill vara med och påverka i 
kommunen. Andelen som vill vara med och påverka har minskat över tid, både bland killar 
och tjejer. Andelen ungdomar som ser sig ha möjligheter att påverka är lägre än de som vill 
påverka. Andelen killar som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter att påverka 
har också minskat över tid. För tjejerna har andelen däremot ökat, vilket resulterar i att 
könsskillnaderna är mindre i årets Lupp än år 2017 i frågan. Gymnasiekillarna är dock de 
som i högst grad ser sig ha möjligheter att påverka. Vad som också framgår är att 
förtroendet för politiker ökat något jämfört med Lupp 2017. 

Trygghet och utsatthet 

Vad gäller trygghet och utsatthet framgår det att en hög andel av ungdomarna i 
Östhammars kommun alltid eller oftast känner sig trygga på olika platser i kommunen. 
Tryggheten i kollektivtrafiken och på stan är dock lägre, framförallt bland tjejerna. 
Tryggheten i kollektivtrafiken för högstadiet totalt i Östhammars kommun är även lägre än 
rikssnittet samt har minskat över tid bland tjejer. Vad som också framgår är att en relativt 
hög andel av tjejerna, framförallt i högstadiet, uppger att de utsatts för mobbning enstaka 
gånger eller under en längre period. Tjejer i högstadiet har även utsatts för orättvis 
behandling i högst grad. Andelen totalt sett av både killar och tjejer som utsatts för 
mobbning har dock minskat något över tid. 

Ungdomars hälsa 

De flesta ungdomar i Östhammars kommun mår bra. Däremot finns det vissa skillnader, 
framförallt utifrån kön. Tjejer svarar i klart lägre grad än killar att de mår bra. Andelen som 
bedömer sin hälsa som bra eller ganska bra har dock minskat över tid både bland killarna 
och tjejerna, men minskningen är störst för tjejerna som även år 2017 mådde sämre än 
killarna. Tjejer på både högstadiet och gymnasiet svarar också i klart högre grad än killar att 
de har regelbundna psykiska och somatiska besvär. Dessa könsskillnader är inte unika för 
Östhammars kommun utan är ofta konstaterade i forskning. Tjejer, framför allt i gymnasiet, 
svarar även i högre grad än killar att deras psykiska hälsa påverkats negativt av pandemin. 

Framtiden 

En hög andel av ungdomarna i båda årskurser svarar att de ser mycket eller ganska positivt 
på framtiden. Även vad gäller framtidssyn sticker dock högstadietjejerna ut genom att se 
något mindre positivt på framtiden än övriga. Över tid har ingen större förändring skett. 

43 % av ungdomarna i högstadiet tror att de tror att de kommer flytta från Östhammars 
kommun. Bland gymnasieungdomarna är andelen högre, 71 %. Andelen som tror att de 
kommer att flytta är lägre än år 2017, både för högstadiet och gymnasiet. Det vanligaste 
skälet till att tjejerna tror att de ska flytta är på grund av studier. En lika stor andel av 
gymnasiekillarna tror däremot att de kommer flytta på grund av arbete som på grund av 
studier. Bland högstadiekillarna är det vanligaste skälet på grund av arbete. 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors Lupp-undersökning har år 2020 
genomförts i Östhammars kommun på högstadiet i årskurs 8 samt på gymnasiet i årskurs 
2. Undersökningen genomfördes vårterminen 2020 och insamlingen gjordes genom en 
webbenkät på skolorna. Insamlingen har skötts av kommunen och analys samt 
sammanställning har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Östhammars kommun. 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Lupp 
är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. 
MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken. 
Meningen är att beslut som berör unga i kommuner ska bygga på aktuell kunskap om 
ungas situation, erfarenheter och åsikter. Lupp-enkäten erbjuds inom tre åldersgrupper: 
högstadiet 13-16 år, gymnasiet 16-19 år och unga vuxna 19-25 år. 

Svarsfrekvens

Totalt har 193 elever av 229 på högstadiet svarat på 
undersökningen. Svarsfrekvensen på högstadiet är således
84 %. På gymnasiet har 133 elever svarat på enkäten, 
utav totalt 169 elever. Detta ger en svarsfrekvens om 79 %. 

I den här typen av skolundersökningar beror bortfallet ofta på att hela 
klasser inte har haft möjlighet att delta i enkäten eller att elever varit 
sjuka. Svårigheter att nå de elever som bedriver gymnasiestudier 
utanför Östhammars kommun kan också bidra.

Bortfallsanalys

För vissa frågor finns det internt bortfall, det vill säga att ungdomar på grund av olika 
anledningar valt att inte besvara en viss fråga i enkäten. Det rör sig oftast om några få 
procent, men varierar något mellan frågorna. Det kan exempelvis bero på att elever 
bedömt en fråga som irrelevant eller att det rört sig om känsliga frågor. Detta är dock 
vanligt förekommande i undersökningar likt denna.

 
Svarsfrekvensen är 

  84 % på högstadiet 
och 79 % på 
gymnasiet

Bakgrund och syfte
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Analys 

Enkätfabriken har analyserat och sammanställt resultaten för att i denna rapport ge en bild 
av ungdomarnas upplevelser. Rapporten innefattar först och främst statistik uppdelat på 
ålder (högstadiet årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2) samt kön. Jämförelser, inte bara för 
kön utan även avseende andra faktorer, möjliggör en större förståelse för huruvida alla 
ungdomar har lika villkor och möjligheter i samhället. Denna kunskap är viktig för att kunna 
arbeta vidare med förändring och för att anpassa insatserna. 

I enkäten finns en fråga om respondenternas könsidentitet. Utöver alternativen kille och 
tjej fanns även alternativet ”annan könsidentitet”. Att vi endast redovisar skillnader mellan 
de som identifierar sig som killar eller tjejer beror på att de som svarat ”annan könsidenti-
tet” är väldigt få till antalet. 

Jämförelser till rikssnitt för Lupp 2020

I den löpande texten samt i tabeller berörs även på olika ställen jämförelser med rikssnittet 
för Lupp (de kommuner som genomfört Lupp år 2020). Rikssnittet är dock inget nationellt 
snitt för alla kommuner, utan innefattar endast de kommuner som deltog i Lupp år 2020.  
Trots att en sådan jämförelse har vissa brister kan det vara fördelaktigt att kunna se 
kommunens resultat i förhållande till en större kontext. 

I rapporten tas rikssnittet upp i utvalda frågor där det anses vara relevant att jämföra 
resultatet. 

Läsanvisningar

Rapporten är indelad tematiskt i de områden som finns i Lupp-enkäten: A. 
Bakgrundsfrågor, B. Fritid, C. Skola, D. Politik och samhälle, E. Trygghet, F. Hälsa, G. Arbete 
och H. Framtid.

För att göra materialet mer överskådligt tas de mest relevanta jämförelserna och 
nedbrytningarna fram. Vad som även kan vara viktigt att uppmärksamma är att en del 
svarsalternativ uteslutits i redovisningen. Detta har gjorts för att göra resultatet mer 
överskådligt. Observera också att vissa diagram redovisar resultatet totalt eller totalt per 
kön. 

Notera även att maskinella avrundningar kan förekomma i rapporten. Det handlar då om 
enstaka procent.
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A. Bakgrundsfrågor

Frågor om bakgrund och familj

I den första delen av enkäten ställdes några frågor om ungdomarna och deras familj. 

Som det framgår av bilden nedan är könsfördelningen relativt jämn bland de som svarat på 
Lupp-enkäten. Då få angett ”annan könsidentitet” kommer detta inte redovisas nedbrutet i 
rapporten. 15% har en långvarig nedsatt funktion och 90% är födda i Sverige av de 
svarande. 

Vi har svarat på Lupp-enkäten

52% tjejer
47% killar
1% annan könstillhörighet

85% Heterosexuella
2% Homosexuella
5% Bisexuella
8% Övrigt/annat/
vill ej svara

15% totalt har 
en långvarig 
nedsatt funktion



Förälder a Förälder b

Arbetar 91% 90%

Studerar 2% 2%

Föräldraledig 2% 1%

Arbetslös 1% 2%

Långtidssjukskriven/sjukpensionär 0% 2%

Ålderspensionär 1% 1%

Annat 2% 2%

Vet inte 1% 0%

A6. Vad gör din/dina föräldrar huvudsakligen?

A5. Var är du och dina föräldrar födda?

Sverige Norden Europa Utanför Europa

Du själv 90% 0% 2% 7%

Förälder a 87% 2% 3% 8%

Förälder b 86% 2% 2% 10%

A4. Har du någon sjukdom eller någon nedsatt funktion, som inte är tillfällig, och som
innebär att du har svårigheter att delta i olika aktiviteter, t.ex. i skolan, med vänner
eller på din fritid?

14%

82%

4%
9%

85%

5%

23%

74%

4%

16%

79%

5%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nej Vill inte svara

tjej 13-16

kille 13-16

tjej 16-19

kille 16-19

A5a. Du angav att du inte var född i Sverige. Hur länge har du bott här?

10 år eller längre 41%

4-9 år 55%

0-3 år 3%
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A8. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat 
köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd?

Ekonomi

En majoritet av ungdomarna svarar att de inte är oroliga för sina föräldrars ekonomi, se 
diagram A7. Bland gymnasieungdomarna svarar dock 1-2 % att de är mycket oroliga. Killar i 
högstadiet är mindre oroliga än övriga medan tjejer i gymnasiet är mer oroliga än övriga. 

Vidare framgår i diagram A8 att mellan 8-15 % av de unga svarar att det en eller flera 
gånger hänt att de inte kunnat göra eller köpa något som många andra i deras ålder gör 
eller köper för att familjen inte haft råd.

A7. I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?

50%
44%

6%

76%

22%

1%

66%

25%

8%
2%

64%

29%

5%
1%

0%

25%

50%

75%

100%

Inte alls orolig Inte särskilt orolig Ganska orolig Mycket orolig

tjej 13-16

kille 13-16

tjej 16-19

kille 16-19

2%

13%

85%

3%
5%

92%

9%

91%

4%
10%

86%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja, flera gånger Ja, en gång Nej

tjej 13-16

kille 13-16

tjej 16-19

kille 16-19
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B. Fritid 
Inom området fritid ställs frågor om hur 
ungdomarna uppfattar sin fritid, hur mycket 
det finns att göra på fritiden i kommunen 
samt hur ofta de deltar i olika typer av 
kultur- och fritidssysselsättningar. 

Kommunens eller samhällets ansvar när det 
kommer till ungas fritid handlar dels om att 
erbjuda ett utbud med många olika möjlig-
heter för olika åldrar och intresseinriktningar 
och dels om att bevaka tillgängligheten 
samt se till att ingen utestängs från en 
stimulerande och meningsfull fritid.      
Forskning och tidigare studier visar dock att 
vissa grupper av ungdomar i lägre grad 
deltar i olika typer av fritidsaktiviteter. Bland 
annat framgår det att utrikesfödda tjejer, 
unga med funktionsvariation, unga hbtq-
personer och unga med begränsade ekono-
miska resurser i lägre grad är aktiva i fritids-
verksamheter och föreningar.1

En studie från MUCF år 2019 visar också att 
det är vanligare att unga utrikesfödda, unga 
hbtq-personer samt unga tjejer upplever 
olika hinder att delta i fritidsaktiviteter. I 
samma studie finner man också att var 
tredje ung med funktionsvariation och var 
fjärde ung hbtq-person avstår från fritidsak-
tiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta.2

1  MUCF 2014: Fokus 14 - Om ungas fritid och organisering 
2  MUCF 2020: Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, 
trygghet och hinder

”jag vet inte 
riktigt vad jag 
saknar men 
varje gång tex 
jag och mina 
kompisar är 
med varandra 
så vet vi ald-
rig vad vi ska 
göra på som-
maren kunde 
man ju åka 
och bada men 
nu när de bör-
jar bli kallt 
vet man inte 
vad man ska 
göra.”
 
Tjej i högstadiet 
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I diagram B0 nedan redovisas andelen nöjda med sin fritid i Östhammars kommun. Killar är 
nöjdare än tjejer. Nöjdheten med fritiden har ökat både bland killar och tjejer jämfört med 
2017, se diagram B0b på nästa sida. 

Jämför man med rikssnittet är gymnasieungdomarna i Östhammars kommun något mer 
nöjda med sin fritid, se tabell B0a.  

B0. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det kommer till din fritid?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”

87%

97%

89%
95%

0%

25%

50%

75%

100%

Fritiden

tjej 13-16

kille 13-16

tjej 16-19

kille 16-19

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

91% 89% 92% 86%

B0a. Andel nöjda med sin fritid: Jämförelse till rikssnittet
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B0b. Andel nöjda med sin fritid: Jämförelse över tid

När det handlar om utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen eller hur mycket det finns att 
göra så framkommer i diagram B1 att tjejerna är mindre nöjda med utbudet än killarna. 
Totalt 45 % av tjejerna svarar att det finns ganska lite eller väldigt lite/ingenting att göra. 
Motsvarande andel bland killarna är 20 %. Killar i gymnasiet är något mindre nöjda med 
utbudet jämfört med killar i högstadiet. 

12%

44%
37%

7%

25%

59%

16%
9%

45%

36%

9%

23%

53%

19%

4%

0%

25%

50%

75%

100%

Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting

tjej 13-16

kille 13-16

tjej 16-19

kille 16-19

B1. Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?

85%
87%

90%

96%

70%

80%

90%

100%

2017 2020

  tjej total
  kille total
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B1a. Andel som svarat att det finns ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket” att göra på fritiden:       
Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

67% 75% 68% 63%

 

I jämförelse med rikssnittet framgår det att gymnasieungdomarna i Östhammars kommun 
är något mer nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter. Högstadieungdomarna är däremot 
mindre nöjda, se tabell B1a. 

Över tid har andelen killar som är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter ökat något medan 
andelen tjejer däremot har minskat.

58%
56%

78%
80%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2020

  tjej total
  kille total

B1b. Andel som svarat att det finns ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket” att göra på fritiden:       
Jämförelse över tid

Orsaker att avstå från fritidsaktiviteter

Ungdomarna fick ta ställning till några påståenden om fritidsutbudet. Högstadieungdomarna  
svarar i något högre grad än gymnasieungdomarna att det finns olika typer av hinder 
gällande fritidsaktiviteter. Som framgår av diagram B2 svarar 10 % av högstadieungdomarna 
att det finns saker att göra men inget som intresserar dem och över hälften, 56 %, svarar 
att det delvis stämmer. 7 % svarar därutöver att det finns saker att göra men att de inte kan 
ta sig dit.  Bland gymnasieungdomarna svarar 5 % att det finns saker att göra men att de 
inte kan ta sig dit samt att det finns saker att göra men att det kostar för mycket. 50 % 
svarar att det delvis stämmer att det finns saker att göra men inget som intresserar dem. 

I jämförelse med rikssnittet framkommer bland annat att en större andel 
gymnasieungdomar i Östhammars kommun har svarat ”stämmer inte alls” på påståendena 
”Det finns saker att göra men inget som intresserar mig” samt ”Det finns saker att göra 
men jag kan inte ta mig dit”. 
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34%

47%

79%

94%

61%

73%

72%

66%

56%

50%

18%

5%

32%

22%

27%

29%

10%

4%

4%

1%

7%

5%

2%

5%

13-16 år

16-19 år

13-16 år

16-19 år

13-16 år

16-19 år

13-16 år

16-19 år

Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt

Det finns saker att göra 
men det kostar för mycket

Det finns saker att göra 
men jag kan inte ta mig dit

Det finns saker att göra 
men min familj säger att 
jag inte får delta

Det finns saker att göra men 
inget som intresserar mig

B2. Hur stämmer dessa påståenden in på dig?

B2a. Andel som svarat ”stämmer inte alls” jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

Det finns saker att göra 
men inget som 
intresserar mig

34% 40% 47% 40%

Det finns saker att göra 
men min familj säger att 
jag inte får delta

79% 75% 94% 91%

Det finns saker att göra 
men jag kan inte ta mig 
dit

61% 63% 73% 66%

Det finns saker att göra 
men det kostar för 
mycket

72% 67% 66% 62%
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B3. Hur ofta gör du följande saker på din fritid? Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare

1%

1%

4%

11%

7%

24%

26%

46%

54%

74%

87%

4%

32%

17%

3%

28%

42%

49%

57%

71%

38%

0% 25% 50% 75% 100%

Går på konsert

Går på teater musikal eller dansuppvisning

Går på museum eller utställning

Besöker bibliotek

Håller på med foto film tecknar målar skriver
pysslar syr eller liknande

Spelar teater gör musik eller dansar

Går på ungdomens hus fritidsgård eller liknande

Går på match eller annat idrottsevenemang

Läser böcker tidningar artiklar bloggar eller
liknande

Annat

Är ute i naturen

Tränar/idrottar

Spelar online- data- eller tv-spel
tjej total

kille total

Vad ungdomarna gör och hur ofta 

I diagram B3 redovisas vilka aktiviteter ungdomarna regelbundet (minst en gång i veckan) 
sysselsätter sig med. Vad som framgår är att en hög andel, 71-74 %, av både killar och 
tjejer tränar eller idrottar minst en gång i veckan. Över hälften, 54-57 %, av både killarna 
och tjejerna svarar även att de är ute i naturen minst en gång i veckan. 

Vad gäller data-, tv- eller onlinespel svarar 87 % av killarna att de spelar minst en gång i 
veckan. Motsvarande andel bland tjejerna är 38 %. Tjejer svarar däremot i högre grad än 
killar att de läser och håller på med foto, film, tecknar, skriver, pysslar och liknande. 

Resultatet i Östhammars kommun gällande vad ungdomarna gör minst en gång i veckan 
är i många fall likt rikssnittet för Lupp, se tabell B3a på följande sida. Det som främst 
sticker ut är att högstadieungdomarna i Östhammars kommun i lägre grad spelar teater, 
gör musik eller dansar men i högre grad går på match eller annat idrottsevenemang. 

Andelen som tränar minst en gång i veckan har minskat både bland killar och tjejer sedan 
år 2017. Även andelen som är ute i naturen, spelar teater, gör musik eller dansar samt som 
läser har minskat. Andelen som spelar onlinespel, dataspel eller tv-spel har däremot ökat, 
främst bland tjejerna. 
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B3a. Fritidsaktiviteter minst en gång i veckan, jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

Tränar/idrottar 73% 79% 72% 74%

Spelar teater, gör musik eller dansar 13% 24% 17% 18%

Håller på med foto, film, tecknar, målar, skriver, 
pysslar, syr eller liknande 22% 24% 14% 19%

Spelar online-, data- eller tv-spel 64% 66% 57% 55%

Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller 
liknande 33% 38% 38% 38%

Besöker bibliotek 4% 6% 4% 7%

Är ute i naturen 58% 62% 54% 55%

Går på ungdomens hus, fritidsgård eller 
liknande 7% 12% 3% 4%

Går på konsert 0% 1% 1% 1%

Går på teater, musikal eller dansuppvisning 0% 1% 1% 1%

Går på museum eller utställning 0% 1% 1% 1%

Går på match eller annat idrottsevenemang 31% 24% 18% 16%

Annat 47% 49% 48% 44%

79%
71%

26%

17%

28%

38%

48%
42%

59% 57%

81%

74%

14% 11%

83% 87%

39%

26%

60%
54%
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B3b. Fritidsaktiviteter minst en gång i veckan, jämförelse över tid
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Saknas fritidsaktiviteter?

Ungdomarna svarade på en fråga om det saknas fritidsaktiviteter där de bor, se diagram 
B5 på följande sida. Tjejer i gymnasiet svarar i lägst grad att det saknar fritidsaktiviteter 
(23%), jämfört med 31-33 % bland övriga.  
 
Vid en jämförelse med rikssnittet ser vi att högstadieungdomarna i Östhammars kommun 
är mer nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter än genomsnittet för Lupp 2017. 
Gymnasieungdomarna är däremot ungefär lika nöjda. 

Andelen som saknar fritidsaktiviteter har minskat sedan år 2017, framförallt bland tjejerna.

B4. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då vara?

1%

1%

6%

7%

9%

16%

17%

28%

44%

56%

80%

5%

20%

6%

9%

8%

22%

25%

33%

54%

91%

0% 25% 50% 75% 100%

På ett café
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Vad gäller var ungdomarna brukar träffa sina kompisar på fritiden är det vanligast att träffas 
hemma hos varandra. 91 % av tjejerna och 80 % av killarna brukar träffas hemma. Näst 
vanligast är att träffas utomhus, vilket ungefär 55 % av ungdomarna svarar att de brukar 
göra.

En större andel killar (44 %) än tjejer (33 %) anger att de brukar träffas online. En större 
andel tjejer träffas i galleria eller köpcentrum (20 %) eller på stan (22 %) medan 
motsvarande andel bland killarna är 6 respektive 17 %. Ungefär 27 % av ungdomarna 
brukar träffas i samband med idrott. 
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B5a. Andel som saknar fritidsaktiviteter: Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

31% 24% 29% 31%

31% 33%
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B5. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor?
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B5b. Andel som saknar fritidsaktiviteter: Jämförelse över tid
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Ungdomarna kunde även i fritext skriva vad för fritidsaktiviteter de saknar. Bland de 
aktiviteter som nämns av flertalet finns bland annat paddel, dans, ishall/ishockey och 
skatepark. En del kommenterar även att det rent allmänt inte finns så mycket att göra i 
kommunen och att de hade velat att det fanns mer aktiviteter och/eller fler platser för 
ungdomar. Några nämner även fotboll. 

Vilka aktiviteter som saknas

B5c. Vad är det för fritidsaktiviteter du saknar?

”dans eller 
sångskola 
eller konståk-
ning”

”vet inte 
tycker bara att 
det är väldigt 
dött här”

”Aktiviteter/ stäl-
len för ungdom-
mar att hänga på”

”Mest grejer som 
kommunen mis-
sar att bygga 
t.ex. en bra ska-
teboardpark.”
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B6. Är du medlem i någon förening? Andel ”ja”

B6a. Andel som svarat att de är föreningsmedlemmar: Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

53% 59% 52% 48%

Medlemskap i föreningar

I Sverige har andelen unga som är medlemmar i en förening eller anger att de har ett 
intresse för ett föreningsmedlemskap minskat de senaste åren. Föreningslivet i Sverige når 
inte en lika stor andel unga som det tidigare gjort och unga är även i lägre utsträckning med 
i flera föreningar. Ju äldre undersökningsgruppen är bland 10–19-åringar, i desto högre grad 
gäller detta.1 I Östhammars kommun svarar 53-54 % av ungdomarna i högstadiet att de är 
medlemmar i någon förening. Bland gymnasieelever är skillnaden större mellan tjejer och 
killar. 42 % av gymnasietjejerna är medlemmar i någon förening medan 58 % av killarna är 
det.

Andelen högstadieungdomar i Östhammars kommun som är föreningsmedlemmar är 
något lägre än rikssnittet. Andelen föreningsmedlemmar bland högstadieungdomarna har 
även minskat något jämfört med 2017. 

1  MUCF 2014: Fokus 14: Ungas fritid och organisering

B5b. Andel som är medlem i en förening: Jämförelse över tid
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Östhammar kulturhus

I Östhammars kommun ställs också en fråga om vad som skulle få ungdomarna att gå till 
kulturhuset. Det vanligaste svaret bland gymnasietjejerna, högstadietjejerna  och 
gymnasiekillarna är att man skulle gå till kulturhuset för nattbio. Det vanligaste svaret bland 
högstadiekillarna är att man skulle gå dit för E-sport. Gymnasietjejerna svarar i högre grad 
än övriga att de skulle gå dit för konserter. 

B4a. Kulturhuset i Östhammar innehåller ungdomsgård, bio och bibliotek bland annat, vad skulle få 
dig att gå till kulturhuset?
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B4b_1. Kulturhuset i Östhammar innehåller ungdomsgård, bio och bibliotek bland annat, vad skulle 
få dig att gå till kulturhuset? åk 8, Jämförelse över tid*
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att skapa musik
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Annat

2017

2020

B4b_2. Kulturhuset i Östhammar innehåller ungdomsgård, bio och bibliotek bland annat, vad skulle 
få dig att gå till kulturhuset? år 2, Jämförelse över tid*
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att skapa musik

Konserter

Kurser i
filmredigeringNattbio

E-sport
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*2017 ställdes frågan ”År 2018 kommer ett nytt Kulturhus (Storbrunn) stå klart i Östhammar. Vad skulle få dig att gå till Kulturhuset 
Storbrunn?”. Alternativet ”Skapa konst/måla” var ej inkluderat 2017. 
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Vad skulle få dig att besöka biblioteket? 

Det ställdes även en fritextfråga om vad som skulle få ungdomarna att besöka ett 
bibliotek. Många svarar att inget skulle få dem att besöka och en del att de bara besöker 
om skolan tvingar dem. Bland de som faktiskt brukar eller skulle kunna tänka sig att 
besöka är det flera som nämner att de skulle gå dit för att låna böcker, varav en del 
kommenterar att de skulle kunna gå dit om de behövde någon specifik bok. En del går 
även dit för att studera. Några nämner även att de skulle gå dit för tystnad/lugn och ro och/
eller för studier. Det finns också några som nämner att de skulle gå dit om det fanns fler 
platser där man kunde sitta. 

”Om jag behöver plugga i lugn och ro, 
för där är det tyst”

”ta det lugnt med kompisar eller 
plugga”

”om man gick dit med skolan eller 
någon förälder. jag skulle inte gå dit 
själv eller frivilligt”

”jag vet inte kanske att det skulle 
finnas fler platser att sitta att läsa på”
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Fördjupat om fritid

Lågaktiva ungdomar 

I Östhammars kommuns Lupp-undersökning i år är ett av de valda fördjupningsområdena 
fritid. Fritid var även ett av fördjupningsområdena när Lupp genomfördes i kommunen år 
2014 och år 2017. Tidigare år lades ett fokus på gruppen lågaktiva, det vill säga de 
ungdomar som inte utför någon av följande aktiviteter varje dag eller varje vecka: idrottar 
eller motionerar, skriver, sjunger, spelar instrument, skapar musik, dansar, spelar teater, 
målar, syr, slöjdar, snickrar eller annat textilarbete/ hantverk eller som deltar aktivt i 
föreningsverksamhet. Bland detta inkluderas även de ungdimar som inte går på teater, 
musikal eller dansuppvisning samt de som inte går på konsert. År 2017 var andelen 
lågaktiva enligt denna definition 5%. Vad som framgår av årets resultat är att andelen 
lågaktiva ungdomar ökat och i år är 11%. 

Genom sambandsanalyser framgår att de som har någon form av funktionsvariation i 
högre grad än övriga är lågaktiva. De som har någon form av funktionsvariation är även 
mindre nöjda med sin fritid jämfört med övriga. Vad som också framgår är att lågaktiva är 
mindre nöjda med sin ekonomi och med sin fritid. 

Att andelen lågaktiva ökat speglas också av resultatet totalt sett. Vad som framgår är att 
andelen ungdomar som tränar/idrottar, spelar teater, gör musik eller dansar, läser och är 
ute i naturen minskat sedan år 2017.  Andelen högstadieungdomar som är 
föreningsmedlemmar har också minskat något. Andelen ungdomar som spelar onlinespel, 
dataspel eller tv-spel har däremot ökat, främst bland tjejerna. 

Vad som också framgår är att de som idrottar en gång/flera gånger i veckan upplever att 
deras fritid försämrats på grund av Coronapandemin. De som spelar dataspel flera gånger i 
veckan svarar istället i högre utsträckning att deras fritid är ungefär lika bra som innan. 
Detsamma gäller de som läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande flera gånger 
i veckan. Exakt vad detta beror på utvisas inte av Lupp-undersökningens resultat, men en 
möjlig förklaring till att andelen lågaktiva ökat kan vara på grund av corona. 

Andel lågaktiva: Jämförelse över tid
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Kön och fritid

Det som kan konstateras är att majoriteten av ungdomarna i Östhammars kommun totalt 
sett tycker att det finns ganska eller väldigt mycket att göra i kommunen.  Vad som dock är 
tydligt är att det genomgående finns könsskillnader i de frågor som rör fritid. Svaren skiljer 
sig framförallt i frågan om hur mycket det finns att göra, men även i viss mån i vad 
ungdomarna gör och var de ses.

Vad som framgår i avsnittet om fritid är att en majoritet av ungdomarna i Östhammars 
kommun är nöjda med sin fritid. Killarna är nöjdare än tjejerna och könsskillnaden är störst 
mellan killar och tjejer som går i högstadiet. Över tid har det skett en viss positiv utveckling 
bland både killar och tjejer totalt sett. Den positiva ökningen är dock störst för killarna. När 
det gäller fritidsutbudet är tjejer mindre nöjda än killar. Över tid har det även skett en viss 
positiv utveckling bland killar och en viss negativ utveckling bland tjejer. Förändringarna är 
förvisso små, men ökar dock ändå könsskillnaderna något ifråga om hur man ser på 
utbudet av fritidsaktiviteter. Vad gäller avsaknaden av fritidsaktiviteter svarar däremot 
gymnasietjejerna i lägst grad att de tycker att det saknas aktiviteter och könsskillnaden 
totalt sett har även minskat i frågan.

Det som är tydligt genom hela rapporten är dock att tjejer i lägre grad än killar skattar sin 
hälsa som bra och har regelbundna psykiska och somatiska besvär. I avsnittet om hälsa 
framgår dock att andelen som tränar minst en gång i veckan är ungefär lika hög bland tjejer 
som bland killar, men har dock minskat något för båda könen sedan 2017.  Vad som också 
framgår är att hbtq-personer* samt personer som har en funktionsvariation tränar i lägre 
grad än övriga. I resultatet för Östhammars kommun syns dock inget tydligt samband 
mellan regelbunden träning och en bättre hälsa.

Ekonomi och fritid 

Genom sambandsanalyser framgår att andelen ungdomar som är oroliga för sina föräldrars 
ekonomi i större utsträckning svarat att de finns saker att göra i kommunen men att de inte 
kan ta sig dit samt att det kostar för mycket. Denna grupp har även svarat att det finns 
väldigt lite/ingenting att göra på fritiden i större utsträckning än övriga. Dessa samband 
fanns även år 2017.  Till skillnad från föregående undersökning finns dock ingen tydlig 
skillnad gällande föreningsmedlemsskap. 

Kommunens mötesplatser 

Vad gäller skillnader ifråga om vilka som besöker kommunens mötesplatser, fritidsgårdar 
samt bibliotek finns det inga tydliga skillnader baserat på kön. Så var det även förra 
mätningen. Skillnader som framkommer baserat på andra bakgrundsfaktorer är däremot 
att hbtq-personer och personer med funktionsvariation besöker fritidsgårdar i lägre grad än 
övriga. Vad som också framgår är att de som är utlandsfödda besöker bibliotek i lägre grad 
än övriga. Utlandsfödda tycker även i högre grad än övriga att det finns ganska eller väldigt 
lite att göra på fritiden. 

* De som svarat att de är homosexuella, bisexuella eller övrigt/annat/vill ej uppge och/eller som svarat ”annan könsidentitet”
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C. Skola 
Enligt en forskningssammanställning av 
Skolinspektionen bygger framgångar i 
skolan och undervisningen bland annat på 
ett tydligt pedagogiskt ledarskap från 
lärarens sida, goda relationer mellan lärare 
och elever, samt att själva lärandemiljön i 
skolan är trygg och stödjande för eleverna.1 

Det tas också upp att det behöver finnas 
tilltro till varje elevs förmåga samt att skolan 
måste anpassa undervisningen efter varje 
elev.

De senaste åren har det kommit en rad 
publikationer gällande jämställdhet i skolan. 
Det är nämligen så att killars skolresultat är 
avsevärt sämre än tjejers, vilket bland annat 
förklaras med begränsande normer kring 
maskulinitet.2 Därutöver har det kommit 
studier som visar att tjejer är mindre trygga 
i skolan, mår sämre och är mer utsatta för 
bland annat trakasserier och övergrepp. 
Flera studier pekar på att lösningen på 
dessa problem är ett aktivt jämställdhetsar-
bete i skolorna, där man kontinuerligt utma-
nar destruktiva normer.3 

För att alla elever ska tillförsäkras en utbild-
ning av hög kvalitet där skolmiljön är såväl 
trygg som jämställd är det därför angeläget 
att skolor bedriver ett aktivt och långsiktigt 
arbete med jämställdhet kopplat till trygg-
het.4

I Lupp-enkäten ställs en rad frågor om hur 
ungdomarna ser på sin skola – hur de trivs, 
hur de ser på undervisningen och skolmiljön 
samt flertalet övriga aspekter. Lupp-
resultatet ger således värdefull information 
om elevernas syn på vissa aspekter, även 
om frågorna inte är heltäckande avseende 
skolsituationen. 

1  Skolinspektionen 2010: Framgång i undervisningen
2  SKL 2018: Maskulinitet och jämställd skola: Arbete för ökad 
trygghet och bättre studieresultat. 
3  Skolinspektionen 2020: Grundskolors arbete med jämställdhet
4  Skolinspektionen 2020: Grundskolors arbete med jämställdhet

För att tillför-
säkra alla elever 
en utbildning av 
hög kvalitet där 
skolmiljön är 
trygg och jäm-
ställd är det 
angeläget att 
skolor bedriver 
ett aktivt och 
långsiktigt arbete 
med jämställdhet 
kopplat till 
trygghet 

Skolinspektionen 2020: Grundskolors 
arbete med jämställdhet 
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Ungdomarna fick även svara på en fråga om hur nöjda de är med skolan. En andel om 
mellan 73-94 % svarar att de är nöjda med skolan. Vad som framgår är att tjejerna i högsta-
diet är minst nöjda. 73 % av högstadietjejerna svarar att de är nöjda med skolan, jämfört 
med 89% av högstadiekillarna. I gymnasiet är däremot tjejerna, 94 %, mer nöjda än kil-
larna, 86 %. Totalt sett är gymnasieungdomarna mer nöjda med skolan än högstadieung-
domarna.

Till gymnasieungdomarna ställdes även en fråga om hur nöjda de är med sin utbildning och 
91-92 % svarar att de är nöjda. 

I diagram C2b framgår att ungdomarna i Östhammars kommun är ungefär lika nöjda med 
skolan som rikssnittet. Andelen nöjda med skolan har även ökat över tid. 
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C2. Vilken inriktning har ditt gymnasieprogram?

Programinriktning gymnasiet

I diagrammet nedan redovisas gymnasieelevernas programinriktning. En majoritet av 
ungdomarna på gymnasiet i kommunen läser studieförberedande program, 53-64 %. En 
större andel killar än tjejer läser ett yrkesförberedande program, 45 % av killarna och 36 % 
av tjejerna.  
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C2a. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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C2b. Andel nöjda med skolan och utbildningen: Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

Skolan 80% 78% 89% 85%

Utbildningen - - 91% 89%

C2c. Andel nöjda med skolan och utbildningen: Jämförelse över tid
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C3. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? *
Andel som svarat att de ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

Trivsel och stämning

Hur elever trivs i skolan har ett nära samband med hur de upplever skolmiljön, men det har 
också ett samband med deras allmänna välbefinnande samt psykosomatiska hälsa.1 

I diagram C3 nedan redovisas andelen som instämmer helt eller till stor del i respektive 
påstående. Gymnasieungdomarna instämmer i högre grad än högstadieungdomarna i 
samtliga påståenden. Gymnasiekillarna instämmer i högre grad än övriga i majoriteten av 
påståendena. Störst är skillnaden för påståendet ”Jag har fått veta vad eleverna ska ha 
inflytande över/ska kunna påverka i skolan”, vilket 76 % av gymnasiekillarna instämmer i, 
Bland övriga instämmer 49-57 %. Högstadietjejerna instämmer i lägst grad i nästan 
samtliga påståenden. Skillnaden är störst för påståendet ”Jag trivs med stämningen i min 
skola”, vilket 58 % av högstadietjejerna instämmer i jämfört med 87-95 % bland övriga. 

På följande sida redovisas Östhammars kommuns resultat och rikssnittet för Lupp 2020. 
Högstadieungdomarna i Östhammars kommun instämmer i något lägre grad i samtliga 
påståenden jämfört med rikssnittet. Gymnasieungdomarna instämmer däremot i högre 
grad än rikssnittet i flertalet påståenden, och framförallt i påståendet om huruvida persona-
len lyssnar på elevrådet/elevkåren, vilket 79 % av gymnasieungdomarna i Östhammars 
kommun instämmer i. Motsvarande andel för rikssnittet är 67 %.  

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014

*OBS! Andelen som svarat ”vet ej” är bortplockad ur redovisningen för C3a för att ge en mer rättvis bild av 
instämmandegraden. Andelen som svarat vet ej varierar stort i frågorna och är mellan 3-45 %.  

Notera även att endast högstadieelever fick svara på frågan ”Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd 
och elevråd”.
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C3a. Andel som instämmer i påståenden om skolan: Jämförelse till rikssnittet*

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet

Östhammars 
kommun 

gymnasiet
Riket gymnasiet

Jag trivs med stämningen i min skola 69% 72% 93% 85%

Min skola agerar om en elev mobbar en annan elev 51% 57% 77% 71%

Elever och lärare bemöter varandra med respekt i min 
skola 60% 64% 85% 82%

Min skola agerar om en lärare kränker en elev 53% 59% 73% 72%

Mina lärare behandlar killar och tjejer lika 58% 64% 77% 78%

Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/
ska kunna påverka i skolan 51% 60% 68% 67%

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/elevkåren 
säger och tar dem på allvar 53% 57% 79% 67%

Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd 
och elevråd 43% 51%

*OBS! Andelen som svarat ”vet ej” är bortplockad ur redovisningen för C3a för att ge en mer rättvis bild 
av instämmandegraden

C3b_1. Andel som instämmer i påståenden om skolan: åk 8, Jämförelse över tid*
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Ungdomarna fick även ta ställning till huruvida rasism, våld, mobbning eller sexuella 
trakasserier är problem som förekommer på skolan. Vad som framgår är att en relativt hög 
andel av högstadieungdomarna svarar att samtliga problem, och framförallt våld och 
rasism, förekommer på deras skola. Andelen gymnasieungdomar som uppger detta är 
däremot lägre, och är även på en lägre nivå än för riksnittet. Skillnaden är störst avseende 
rasism. Även högstadieungdomarna uppger i lägre grad än rikssnittet att flertalet av 
problemen förekommer på skolan, och skillnaden är störst avseende mobbning. 

C3b_2. Andel som instämmer i påståenden om skolan: år 2, Jämförelse över tid*
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C3c. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”
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C3d. Andel som instämmer i att problem förekommer på skolan: Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet

Östhammars 
kommun 

gymnasiet
Riket gymnasiet

Mobbning förekommer i min skola 14% 26% 7% 14%

Rasism förekommer i min skola 26% 27% 5% 18%

Sexuella trakasserier förekommer i min skola 7% 17% 6% 12%

Våld förekommer i min skola 22% 29% 5% 13%

C3e_1. Andel som instämmer i att problem förekommer på skolan: åk 8, Jämförelse över tid
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C3e_2. Andel som instämmer i att problem förekommer på skolan: år 2, Jämförelse över tid

Omdöme skola

Lupp-enkäten innefattar även frågor om en rad centrala aspekter av ungdomarnas 
skolsituation, så som skolbiblioteket, skolmiljön, skolmaten, undervisningen, lärarna, 
elevhälsovården, tillgången till datorer samt möjligheten att få extra hjälp eller stöd. I 
diagram C4 på nästa sida framgår att en hög andel, 95-100 %, av ungdomarna i 
Östhammars kommun är nöjda med tillgången till datorer. Nöjdheten är även hög 
avseende lärarna och undervisningen, framförallt bland gymnasieungdomarna. 
Högstadietjejerna är dock mindre nöjda vad gäller lärarna och undervisningen och sticker 
även ut som den grupp som är minst nöjda i flertalet påståenden. Exempelvis är 56 % av 
högstadietjejerna nöjda med skolmiljön, jämfört med 71-92 % bland övriga.  Nöjdheten 
bland samtliga är lägst, 32-49%, gällande skolmaten. 

I tabell C4a görs en jämförelse med rikssnittet. Här framgår att högstadieungdomarna i 
Östhammars kommun är mindre nöjda med skolmiljön, men mer nöjda med tillgången till 
datorer jämfört med rikssnittet. Gymnasieungdomarna är ungefär lika nöjda som rikssnittet 
gällande flertalet aspekter. Frågan om skolmaten sticker dock ut, och gymnasieungdo-
marna i Östhammars kommun är klart mindre nöjda än rikssnittet. Gymnasieungdomarna i 
Östhammars kommun är även mindre nöjda med skolbiblioteket. 
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C4. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”

C4a. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra” Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

skolmiljön? 61% 72% 90% 90%

skolbiblioteket? 78% 74% 78% 87%

skolmaten? 43% 37% 37% 55%

undervisningen? 82% 84% 94% 93%

möjligheten att få extra hjälp och stöd 
av lärarna om du behöver det? 79% 79% 90% 86%

elevhälsan (skolkurator, skolsköterska 
eller skolpsykolog)? 82% 78% 87% 87%

tillgången till datorer? 98% 87% 95% 95%

lärarna? 77% 82% 96% 92%
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C4b_1. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…: åk 8,
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra” Jämförelse över tid

C4b_2. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…: år 2,
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra” Jämförelse över tid
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C5a. Årskurs 8: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om följande? Andel 
som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

Elevinflytande

Lupp-enkäten innehåller ett antal frågor som rör elevinflytande. Ungdomarna svarade på 
frågor om hur mycket de skulle vilja vara med och bestämma om i skolan och hur mycket 
de anser att de får bestämma i dagsläget. Skolverket påpekar att det finns ett tydligt 
samband mellan elevers möjlighet till delaktighet och inflytande samt kunskapsresultat 
och välmående i skolan. I en utredning från 2009 framgår det att ju mer inflytande en elev 
upplever att den har om en aspekt, desto mer positivt ser eleven på den aspekten i 
skolan.1 Med andra ord korrelerar möjligheter till inflytande med nöjdhet.

I klassrummet är elevernas möjligheter att påverka beroende av lärarens inställning. 
Elevrådets möjlighet att påverka beslut som rör hela skolan beror på skolledningens 
inställning och vilka strukturer som finns för elevinflytande på skolan.2

I Östhammars kommun ser vi att andelen unga som vill påverka är hög både i årskurs 8 (se 
diagram C5a) och årskurs 2 (se diagram C5b på följande sida). Tjejer i gymnasiet vill i högst 
grad vara med och påverka i olika frågor. 
 
Hur man ska arbeta med grupparbete/projektarbete är det som både 
högstadieungdomarna och gymnasieungdomarna anser att de i högsta grad får vara med 
och bestämma om idag. 

1  SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?
2  Rädda Barnen 2008: Vems röst väger mest? Barn och vuxna om elevinflytande i skolan 
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C5b. Årskurs 2: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om följande? Andel 
som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

I tabell C5c nedan redovisas andelen som får vara med och påverka i jämförelse med 
rikssnittet. Vad som framgår är att högstadieungdomarna i Östhammars kommun i lägre 
grad än rikssnittet får vara med och bestämma om samtliga aspekter. Skillnaden är dock 
mycket liten avseende maten. Gymnasieungdomarna får däremot i högre grad vara med 
och bestämma om flera aspekter, och framförallt om skolmiljön och skolans regler. Vad 
gäller hur man arbetar med grupparbete och projektarbete får gymnasieungdomarna dock 
vara med och bestämma i något lägre grad än rikssnittet. 

C5c: Andel som upplever att de får vara med och bestämma om följande: Jämförelse till rikssnittet
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Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

Vad jag får lära mig 16% 26% 37% 31%

Hur vi ska arbeta, till exempel 
grupparbete/projektarbete 25% 34% 45% 50%

Läxorna 13% 19% 32% 31%

Proven 16% 21% 35% 37%

Schemat 8% 15% 26% 20%

Maten 12% 14% 16% 16%

Skolans "regler" 15% 24% 34% 25%

Skolmiljön inne 16% 27% 40% 29%

Skolmiljön ute 14% 25% 36% 24%
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C5d: Andel som upplever att de får vara med och bestämma om följande, åk 8, jämförelse över tid

C5e: Andel som upplever att de får vara med och bestämma om följande, år 2, jämförelse över tid

Andelen i högstadiet som upplever att de får vara med att bestämma om olika saker i 
skolan har minskat sedan år 2017, se diagram nedan. I gymnasiet är resultatet mer likt 
tidigare år, undantaget avseende hur man ska arbeta, där är resultatet lägre i år. 
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D. Politik och    
samhälle
Det tredje delmålet i ungdomspolitiken 
syftar till att unga ska få vara med och göra 
sina röster hörda både i frågor som direkt 
berör dem och för samhället i stort. 

I aktuell forskning både i Sverige och andra 
demokratier finns det oenigheter om ungas 
engagemang. En del menar att demokratin 
är hotad och att unga tappat både intresset 
och tron på möjligheten att påverka. Andra 
menar istället att unga är mer missnöjda 
och kritiska till dagens traditionella former 
för inflytande, och att det nödvändigtvis inte 
bör ses som ett hot.1 

Vad som dock framkommer är att man inte 
kan se skillnader mellan äldre och unga 
avseende intresse för politik och samhälle. 
Däremot röstar unga i mindre utsträckning 
än äldre och en mindre andel uppger att de 
är medlemmar eller aktiva i politiska partier 
eller föreningar. Fler unga uppger dock att 
de deltar i andra politiska aktiviteter, exem-
pelvis demonstrationer. Jämfört med äldre 
är ungas engagemang mer individualiserat 
och många väljer bort organiserade aktivite-
ter. Slutsatsen enligt flera nya studier är att 
unga inte är mindre politiskt aktiva än äldre, 
däremot deltar de på andra sätt.2 

Förutsättningarna för unga att delta och 
påverka är även ofta sämre på grund av 
bland annat ålder, utbildning och erfarenhet. 
Trösklarna för deltagande kan vara högre då 
unga ofta har ett svagare politiskt kapital 
jämfört med vuxna.3 Samhället och kommu-
nen får därför en väldigt viktig roll i att stötta 
unga i dessa frågor. 

1  SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” del A
2  MUCF 2019: Ungas möjlighet till inflytande på lokal nivå
3  SKL 2014: Ungas inflytande och delaktighet

”Grejer, lite allt 
möjligt, mest 
skulle jag nog 
ta kontakt för 
att se över vad 
som bestäms så 
man vet vad 
som sker.”
Kille i gymnasiet 
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Intresse för olika frågor

Ungdomarna i Östhammars kommun svarade på frågor om hur intresserade de är av 
politik, samhällsfrågor i allmänhet och vad som händer i andra länder, se diagram D1 
nedan. Är man intresserad är också sannolikheten större att man engagerar sig aktivt i 
samhället.1 

Killar i gymnasiet är i högre grad än övriga intresserade av politik. 41 % av gymnasiekillarna 
svarar att de är intresserade av detta, medan motsvarande andel bland gymnasietjejerna är 
32 %. 31-33 % av högstadieungdomarna är intresserade av politik. Gymnasieungdomarna 
är mer intresserade än högstadieungdomarna både om samhällsfrågor i allmänhet och vad 
som händer i andra länder. Högstadietjejerna är mer intresserade än högstadiekillarna av 
samhällsfrågor i allmänhet.  

I en jämförelse med rikssnittet framkommer att högstadieungdomarna i Östhammars 
kommun är mindre intresserade av samhällsfrågor i allmänhet och vad som händer i andra 
länder. 

Sett över tid har intresset för vad som händer i andra länder minskat bland ungdomarna i 
Östhammars kommun. 

1  Amnå mfl. 2016
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D1. Hur intresserad är du av följande?
Andel som svarat ”mycket intresserad” eller ”ganska intresserad”

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

Politik 32% 31% 38% 41%

Samhällsfrågor i allmänhet 29% 37% 49% 53%

Vad som händer i andra länder 45% 58% 58% 60%

D1a. Andelen som är mycket eller ganska intresserade av följande: Jämförelse till rikssnittet

Kille i gymnasiet 
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D1b. Andelen som är mycket eller ganska intresserade av följande: Jämförelse över tid

Aktivt samhällsengagemang 

Formerna för det politiska engagemanget bland unga har som tidigare nämnts förändrats 
under senare år. Antalet unga som väljer att bli medlemmar i politiska partier och som är 
engagerade i de traditionella folkrörelseorganisationerna har minskat. Tidigare nämndes 
även att det inte nödvändigtvis behöver vara något negativt, men denna utveckling leder 
samtidigt till att färre unga får erfarenheter av den representativa demokratins 
beslutsprocesser, som exempelvis gemensamt beslutsfattande. Dessa erfarenheter är 
viktiga och ses som bidragande till känslan av delaktighet, tillhörighet och ansvarstagande.1

I Lupp-enkäten ställs inte någon fråga om politiskt engagemang i partier, men däremot 
finns en fråga om ungdomarna gjort någon aktiv politisk handling under det senaste året. 
Vad som framgår i diagram D2 är att en andel mellan 29-38 % av gymnasieungdomarna 
har gillat eller delat inlägg om samhällsfrågor/politik på nätet. Bland högstadieungdomarna 
har 17-27 % gjort detta. Det är mer vanligt bland tjejerna än bland killarna att ha gillat/delat 
inlägg, både för gymnasiet och högstadiet. 11-14 % av ungdomarna har diskuterat 
samhällsfrågor/politik på nätet. Tjejer i högstadiet har i högre grad än övriga tagit kontakt 
med politiker, tjänstemän eller beslutsfattare i kommunen. 

 

1  Kommittédirektiv 2014:111. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet
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D2. Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande?
Andel som svarat ”ja”
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Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet

Östhammars 
kommun 

gymnasiet
Riket gymnasiet

Tagit kontakt med någon politiker, tjänsteman eller 
beslutsfattare i kommunen 8% 4% 2% 5%

Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till kommunens 
politiker 1% 2% 1% 2%

Deltagit i demonstration 2% 4% 3% 5%

Diskuterat samhällsfrågor/politik på forum eller bloggar 
på internet 12% 11% 14% 17%

Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet 23% 30% 32% 41%

D2a. Andel som gjort följande de senaste 12 månaderna: Jämförelse till rikssnittet

Vid en jämförelse med rikssnittet framgår det att resultatet för Östhammars kommun 
ligger på ungefär samma nivå vad gäller flertalet aspekter. Andelen ungdomar, både i 
högstadiet och gymnasiet, som gillat/delat samhällsfrågor/politik på internet är dock lägre 
för Östhammars kommun än för rikssnittet. 
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D2b_1. Andel som gjort följande de senaste 12 månaderna: åk 8, Jämförelse över tid
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D2b_2. Andel som gjort följande de senaste 12 månaderna: år 2, Jämförelse över tid
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D3. Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Andel 
som svarat ”mycket stora” eller ”ganska stora” möjligheter

Möjligheter att påverka

En viktig faktor för att kunna öka ungas delaktighet i kommunen och samhället är att unga 
faktiskt ser att de har möjligheter att få sin röst hörd. 

Vad som framgår i diagrammet är att gymnasiekillarna i högre grad än övriga ser positivt på 
möjligheten att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. 

Resultatet för högstadieungdomarna i Östhammars kommun är på en något lägre nivå än 
rikssnittet för Lupp 2020. För gymnasieungdomarna är resultatet på en liknande nivå. 

 D3a. Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter: Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

15% 19% 19% 20%
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 D3b. Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter: Jämförelse över tid

I en jämförelse över tid framkommer det att andelen killar som ser sig ha mycket eller 
ganska stora möjligheter att påverka har minskat sedan år 2017, medan andelen tjejer som 
anser detsamma har ökat. Detta innebär att gapet mellan tjejer och killar minskat och är på 
en liknande nivå i år. 

Vill vara med och påverka

Ungdomarna svarade på en fråga om de vill vara med och påverka i frågor som rör 
Östhammars kommun. I denna fråga framgår att andelen gymnasieungdomar totalt sett 
som vill påverka är högre än andelen högstadieungdomar, där framför allt gymnasiekillarna 
vill vara med och påverka. Högstadietjejerna vill vara med och påverka i högre grad än 
högstadiekillarna, som är de som i lägst utsträckning vill vara med och påverka. 

Ungdomarna i Östhammars kommun vill vara med och påverka vad som händer i 
kommunen i ungefär samma utsträckning som rikssnittet. 

I diagram D4b på följande sida framkommer att andelen unga som vill påverka i kommunen 
har minskat sedan år 2017.
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D4. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?

D4a. Andel som vill påverka i kommunen: Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

39% 41% 50% 47%
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49%

44%
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60%

2017 2020

 tjej total
 kille total

D4b. Andel som vill påverka i kommunen: Jämförelse över tid
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D4c. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?
Besvarades endast av de som svarat att de vill påverka

2%

6%

11%

15%

18%

25%

14%

55%

4%

7%

9%

18%

18%

26%

11%

50%

0% 25% 50% 75% 100%

Annat

Någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar
med inflytande till exempel ungdomsråd eller

ungdomsfullmäktige

Förening eller organisation

Internet/sociala medier till exempel Facebook

Tjänstemän eller politiker

Någon jag känner

Politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund

Vet inte

tjej total

kille total

De som svarade att de vill påverka i kommunen fick en följdfråga gällande vem de skulle 
vända sig till om de vill påverka något. 50-55 % av både tjejerna och killarna svarar att de 
inte vet. Därefter svarar störst andel av både tjejer och killar att de skulle vända sig till 
någon de känner. 
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D4d_1. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?
Besvarades endast av de som svarat att de vill påverka: åk 8, Jämförelse över tid
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D4d_2. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?
Besvarades endast av de som svarat att de vill påverka: år 2, Jämförelse över tid
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D4d. Vad vill du påverka?

Ungdomarna som svarade att de ville påverka kunde även i fritext ta upp vad för typ av 
frågor de skulle vilja påverka. Många kommenterar sådant som rör skolan, som till 
exempel skolmaten och schemat. Ytterligare saker som nämns är sådant som rör 
stadsplaneringen, som byggen och belysning, fritidsaktiviteter och vad kommunens pengar 
går till. 

”Skolans 
schema, fri-
tidsaktivite-
ter, vad de ska 
bygga”

”Olika aktiviteter 
som finns i kom-
munen och vart 
olika pengar ska 
gå till”

”Det som rör 
oss unga. 
Skola, fritid 
och sånt.”

”Mer lampor på 
t.ex gångvägar 
där det inte finns 
lampor.”
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De som inte vill påverka

De som på fråga D4 svarade att de inte vill vara med och påverka i kommunen fick svara 
på en fråga om varför de inte vill det, se diagram D4e nedan. 

63-71% svarar att de inte är tillräckligt intresserade. 36% av tjejerna svarar att de kan för 
lite om hur de ska göra och 24 % av killarna svarar detsamma. 27-30 % av både killarna 
och tjejerna svarar därutöver att de inte tror att det spelar någon roll och 24 % av killarna 
svarar att de inte har tid. Motsvarande andel bland tjejerna är 17 %. 

D4e. Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och påverka?
Besvarades endast av de som svarat att de inte vill påverka
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24%

24%
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27%
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tjej total

kille total
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Förtroende för vuxna och politiker

Ungdomarna svarade på en fråga om hur stort förtroende de har för vuxna i allmänhet och 
en fråga om hur stort förtroende de har för politiker. 71-73 % svarar att de har ett högt 
förtroende för vuxna i allmänhet. Förtroendet för politiker är däremot lägre, och har 
tydligare skillnader mellan årskurserna, främst bland killarna. Högst är förtroendet för 
politiker bland killar i högstadiet, 61 %, och lägst bland killar i gymnasiet, 39 %. Bland 
tjejerna är förtroendet ungefär lika högt bland de som går i högstadiet respektive 
gymnasiet, 42-45 %. 

Vid en jämförelse med rikssnittet framgår det att ungdomar i Östhammars kommun har 
ungefär lika högt förtroende för vuxna. Högstadieungdomarna har något högre förtroende 
för politiker jämfört med rikssnittet.

D5. Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?
Andel som svarat ”mycket stort” eller ”ganska stort”

D5a. Andel med stort eller ganska stort förtroende för vuxna och politiker. Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

Politiker 51% 47% 40% 40%

Vuxna 70% 70% 73% 70%
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61%

71%
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73%

39%

73%

0%

25%

50%

75%

100%

Politiker Vuxna i allmänhet

tjej 13-16

kille 13-16

tjej 16-19

kille 16-19
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D5b. Andel med stort eller ganska stort förtroende för vuxna och politiker. Jämförelse över tid

Andelen ungdomar med stort eller ganska stort förtroende för politiker har ökat något 
sedan år 2017 medan förtroendet för vuxna i allmänhet är på samma nivå.
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Barnkonventionen

I årets undersökning ställdes även en fråga om huruvida ungdomarna känner till sina 
rättigheter enligt barnkonventionen. Av svaren framgår att majoriteten av ungdomarna i 
viss utsträckning känner till barnkonventionen. Tjejer har större kännedom än killar, och 
gymnasieungdomar högre kännedom än högstadieungdomar. Kännedomen om 
rättigheterna och vad dessa innebär i praktiken är däremot låg, framförallt bland 
högstadieungdomarna. Av gymnasieungdomarna känner 23-33% till rättigheterna i 
barnkonventionen och vad de innebär i praktiken. Motsvarande andel bland 
högstadieungdomarna är 14-19%. En liknande andel av gymnasieungdomarna, 25-35%, 
anger att de känner till rättigheterna men däremot att de inte vet vad de innebär i 
praktiken. Bland högstadieungdomarna är könsskillnaderna större i denna fråga. 25% av 
killarna känner till konventionen utan att veta vad det innebär i praktiken medan 
motsvarande andel bland högstadietjejerna är 43%. 

H10a Känner du till vilka rättigheter du har enligt barnkonventionen?

18%

19%

43%

19%

38%

23%

25%

14%

12%

20%
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27%

25%
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23%
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Nej, jag känner inte till
rättigheterna i barnkonventionen.

Ja, jag känner till rättigheterna i 
barnkonventionen – men vet inte 

vad de innebär för mig i praktiken.

Ja, jag känner till rättigheterna i 
barnkonventionen – och vet vad 

de kan innebära för mig i 
praktiken.

kille 16-19
tjej 16-19
kille 13-16
tjej 13-16



55

H10b Tror du att vuxna i allmänhet känner till barnets rättigheter enligt barnkonventionen?
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Ja, jag tror de flesta vuxna känner 
till barnets rättigheter i 

barnkonventionen – men inte bryr 
sig så mycket om de

Ja, jag tror de flesta vuxna känner 
till barnets rättigheter i 

barnkonventionen – och försöker 
ta hänsyn till dem

kille 16-19
tjej 16-19
kille 13-16
tjej 13-16

Högstadieungdomarna tror i högre grad än gymnasieungdomarna att de flesta vuxna 
känner till barnets rättigheter i barnkonventionen och försöker ta hänsyn till dem. 36-44% 
av högstadieungdomarna tror detta, jämfört med 27-28% av gymnasieungdomarna. 

Högstadietjejerna tror i högst grad att de flesta vuxna känner till barnets rättigheter i barn-
konventionen, men inte bryr sig om det så mycket och gymnasiekillarna tror i högst grad 
att de flesta vuxna inte vet vad barnkonventionen är för något. 
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Fördjupat om inflytande
Precis som föregående års Lupp-undersökningar är inflytande ett av Östhammars 
kommuns fokusområden. Ungas inflytande är även ett av de tre prioriterade områdena i de 
nationella ungdomspolitiska målen. Unga ska ha makt att forma sina liv och ha inflytande 
över samhällsutvecklingen. I Barnkonventionen, som en naturlig utgångspunkt i barn- och 
ungdomsarbetet och som också är lag, berörs även frågor om barn och ungas rätt till 
åsikter och inflytande.1 Ungas delaktighet kan ses ur två viktiga perspektiv: 
resursperspektivet, som utgår från att ungdomar är en resurs och kan bidra med 
erfarenheter och kunskaper, samt medborgarperspektivet, som utgår från att unga som 
medborgare har en rätt att vara med och påverka. Dessa perspektiv är viktiga då ungdomar 
under 18 år inte har samma formella rättigheter att påverka som äldre har. 

År 2017 framgick bland annat att andelen ungdomar i Östhammars kommun som ville 
påverka var större än andelen som faktiskt såg sig ha möjlighet att göra det utan några 
större könsskillnader. Vad som också framgick var att de som svarat att de såg sig ha små/
inga möjligheter att påverka i kommunen i högre grad än de som såg sig ha stora 
möjligheter att påverka ville vara med och påverka. Det fanns däremot inget tydligt 
samband mellan att vilja påverka samt att se sig ha möjligheter till det. Däremot fanns det 
ett tydligt samband mellan framtidssyn och intresset för samhällsfrågor och politik, där 
ungdomarna med ett lägre intresse också hade en mer negativ framtidssyn. De med en 
negativ framtidssyn hade även lägre förtroende för vuxna och politiker. 

Tjej hög 
2017

Tjej hög 
2020

Kille hög 
2017

Kille hög 
2020

Tjej gym 
2017

Tjej gym 
2020

Kille gym 
2017

Kille gym 
2020

Andel som ser sig ha stora 
möjligheter att föra fram åsikter till 
dem som bestämmer i 
kommunen

8% 15% 30% 13% 8% 15% 17% 22%

Andel som vill påverka i frågor 
som rör kommunen

47% 46% 42% 30% 56% 40% 58% 57%

Vissa av de samband som syntes år 2017 kan även urskiljas i årets undersökning. 
Exempelvis är andelen som vill påverka fortfarande högre än andelen som faktiskt ser sig 
ha möjlighet att göra det. Att ta tillvara på ungdomarnas intresse att påverka kan således 
bli viktigt för att skapa en positiv utveckling avseende ungas inflytande och delaktighet. 

Likt föregående år finns heller inga tydliga könsskillnader ifråga om att vilja vara med och 
påverka. 44% av både tjejerna och killarna svarar i år att de vill vara med och påverka i 
kommunen. Andelen ungdomar som vill vara med och påverka har dock minskat över tid, 
både bland killar och tjejer. Vid en analys av de ungdomar som vill vara med och påverka 
framgår likt föregående år att de som är intresserade av politik i högre grad vill påverka i 
kommunen. Av de som inte är intresserade av politik svarar 27% att de vill vara med och 
påverka i kommunen, medan 43% av de som är intresserade av politik svarade detsamma. 
Vad som också framgår är att de som är missnöjda i skolan i högre grad vill vara med och 
påverka.  

Vad gäller synen på sina möjligheter att påverka fanns det däremot tydliga könsskillnader
år 2017. Detta ser dock annorlunda ut i år, då andelen killar som ser sig ha mycket eller
ganska stora möjligheter att påverka minskat över tid medan andelen tjejer som gör det

1 Barnombudsmannen 
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har ökat. I tabellen på föregående sida framgår att det är bland högstadiekillarna har synen 
på möjligheterna att påverka minskat kraftigt. Detta resulterar i att könsskillnaderna är 
mindre i årets Lupp avseende synen på möjligheter att påverka och killar och tjejer totalt 
sett ser sig ha möjligheter att påverka i ungefär samma utsträckning.

Vid en analys av den grupp unga som svarat att de ser sig ha små/inga möjligheter framgår 
att 50% vill vara med och påverka, jämfört med 44% bland övriga. Vad som därmed fram-
går är att viljan att vara delaktighet i samhället likt år 2017 inte samvarierar med synen på 
möjligheterna. Vad som dock framgår är att det finns ett visst samband mellan att se sig ha 
små möjligheter att påverka i kommunen och att i lägre grad instämma i inflytandefrågorna 
gällande skolan. Exempelvis instämmer 33% av de som ser sig har små eller inga möjlig-
heter att påverka i kommunen att skolan aktivt uppmuntrar dem till att aktivt medverka i 
klassråd och elevråd, jämfört med 49% bland övriga. MUCF konstaterar även i en rapport 
att inflytande på ett område eller inom en sfär även ger goda möjligheter till inflytande i fler 
områden. Detta innebär att ett fungerande elevråd i skolorna troligen är viktigt för att fler 
ungdomar ska ta steget och engagera sig i andra sfärer, exempelvis i kommunen.2 De som 
ser sig ha små möjligheter att påverka har i högre grad än övriga varit utsatta för otrygga 
situationer, mobbning och diskriminering. 

Ett ytterligare samband som syns även i år är att de som har ett högre förtroende för 
politiker och vuxna i allmänhet även har en mer positiv framtidssyn. Ungas tilltro till sina 
egna möjligheter att vara delaktig i samhället samvarierar alltså med flera andra frågor.

2  MUCF 2010: Fokus 10: En analys av ungas inflytande
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E. Trygghet

Att så många unga som möjligt får trygga 
uppväxtvillkor möjliggör en bra start i livet 
och goda möjligheter att utvecklas. 
Utsatthet för mobbning, kränkningar, 
trakasserier och våld påverkar hälsan och 
känslan av trygghet hos unga. MUCF 
konstaterar att en av de faktorer som 
påverkar ungas hälsa i störst utsträckning är 
om man under den senaste tiden har blivit 
utsatt för någon form av mobbning, men 
även andra former av utsatthet tas upp (hot, 
misshandel, utnyttjande).1 Otrygghet och 
utsatthet kan även påverka den utsattes 
möjligheter till kunskapsutveckling i skolan 
och således potentiellt påverka 
möjligheterna för individen i framtiden. 

Enligt SCB så ökar mobbningen och otrygg-
heten i skolan och detta gäller både pojkar 
och flickor.2 Att få bukt med denna typ av 
problem är därmed väldigt viktigt. 

1   MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
2   SCB 2020: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

Andelen ung-
domar i Öst-
hammars 
kommun som 
utsatts för 
mobbning har 
minskat något 
sedan 2017  
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Utsatthet för brott och otrygga situationer
I enkäten ställdes en fråga om man har blivit utsatt för någon otrygg situation de senaste 
sex månaderna. Störst andel svarar att de har utsatts för hot, speciellt högstadiekillarna där 
29 % svarar att de utsatts jämfört med 17-19 % bland övriga. Killar i både högstadiet och 
gymnasiet har även i högst grad utsatts för stöld. Andelen killar som utsatts för detta har 
även ökat över tid, se diagram E1b.

Tjejerna har däremot i högre grad än killar blivit utsatta för sexuellt våld/utnyttjande, 7-8 % 
både bland gymnasie- och högstadietjejerna har blivit utsatta. Gymnasiekillarna har utsatts 
för sexuellt våld/utnyttjande i högre grad än högstadiekillarna.  Andelen ungdomar i 
Östhammars kommun som utsatts för olika typer av brott är på en liknande nivå som för 
rikssnittet. 

E1. Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig? Andel 
som svarat ”ja”
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Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

Någon har hotat mig 22% 20% 20% 17%

Någon har stulit från mig 9% 12% 11% 11%

Jag har blivit utsatt för misshandel 4% 5% 5% 4%

Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/
utnyttjande 5% 4% 6% 5%

E1a. Har något av detta hänt dig? Andel som svarat ”ja”: Jämförelse till rikssnittet 
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E1b. Har något av detta hänt dig? Andel som svarat ”ja”: Jämförelse över tid, kille
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E2. Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?*
Andel som svarat att de ”alltid” eller ”oftast” är trygga

Trygghet

Ungdomarna fick svara på en fråga om hur trygga de upplever att de är på olika fysiska 
platser i kommunen och på internet. Som det framgår i diagram E2 nedan svarar en stor 
andel, 87-100 %, att de alltid eller oftast trygga i hemmet, i bostadsområdet, på vägen till/
från skolan, på träningen, i skolan och på internet. Tryggheten är dock lägre, 82-87 %, på 
ungdomens hus, fritidsgård eller liknande. Tryggheten bland tjejerna är även lägre på 
bussar, tåg eller liknande samt på stan/centrum. Jämfört med rikssnittet känner sig 
ungdomarna i Östhammars kommun ungefär lika trygga på flertalet platser. Den skillnad 
som främst sticker ut gäller tryggheten i kollektivtrafiken, där högstadieungdomarna i 
Östhammars kommun känner sig mindre trygga jämfört med rikssnittet. I diagram E2a på 
nästa sida framgår även att tjejer känner sig mindre trygga i kollektivtrafiken jämfört med 
2017. 

*Siffrorna i diagrammet och tabellen ovan visar endast de som svarat på frågan, d.v.s. svarsalternativet ”ej aktuellt” är borträknat. Andelen 
som svarat ”ej aktuellt” på fritidgårdsalternativet är 61%. Andelen som svarat ”ej aktuellt” på träning/fritidsaktivitet är 24%. 

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

I hemmet 99% 98% 98% 98%

I mitt bostadsområde 95% 94% 94% 94%

På stan eller i centrum 76% 78% 82% 77%

På buss, tåg eller liknande 68% 78% 79% 81%

På internet 91% 90% 95% 90%

På väg till eller från skolan 94% 93% 95% 94%

I skolan 91% 89% 93% 94%

På träningen eller annan organiserad 
fritidsaktivitet 91% 93% 93% 94%

På ungdomens hus, fritidsgård eller 
liknande 84% 78% 84% 76%

E2a. Andel som svarat att de oftast eller alltid känner sig trygga: Jämförelse till rikssnittet
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E2b_1. Andel som svarat att de oftast eller alltid känner sig trygga: Jämförelse över tid, tjej

E2b_2. Andel som svarat att de oftast eller alltid känner sig trygga: Jämförelse över tid, kille
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Vad får dig att känna dig trygg på en mötesplats? 

Det ställdes även en fråga om vad som skulle få ungdomarna att känna sig trygga på en 
mötesplats. Majoriteten svarar att de inte vet, men många kommenterar även att de skulle 
känna sig trygga genom att ha sina vänner eller folk som de känner där. En ytterligare 
aspekt som nämns av flera är närvarande vuxna. 

” Trygga ledare och vänliga människor 
som säger hej och lägger märke till en”

” Om mina vänner är där eller om det 
finns vuxna som lyssnar på en”

” om jag vet att det finns människor 
runt om mig som jag kan lita på”

”när mina vänner är där”
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E2c. Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde?

Trygghet i bostadsområdet

Frågan om hur trygg man känner sig i bostadsområdet har även analyserats per 
bostadsområde. Vad som framgår är att det inte är några större skillnader mellan olika 
områden sett till andelen som alltid eller oftast känner sig trygga. Öregrund sticker dock ut 
genom att samtliga ungdomar som bor där alltid eller oftast känner sig trygga, medan 
ungdomarna i Gimo i något lägre grad än övriga känner sig trygga. Ifråga om hur stor andel 
som alltid känner sig trygga finns vissa skillnader mellan olika områden. Ungdomarna i 
Östhammar, Österbybruk och Alunda känner sig alltid trygga i ungefär samma utsträckning 
(66-69 %). I Öregrund är andelen ungdomar som alltid känner sig trygga högre, 80%, 
medan motsvarande andel i Gimo är lägre, 50%. Tobo/Örbyhus finns inte med i analysen 
per bostadsområde på grund av för få svar. 

I Gimo svarar 50 % att de alltid 
känner sig trygga och 40 % att 

de oftast känner sig trygga 
(totalt 90 % alltid + oftast)

I Österbybruk svarar 68 % att de 
alltid känner sig trygga och 

 26 % att de oftast känner sig 
trygga (totalt 94 % alltid + 

oftast)

I Alunda svarar 66 % att de alltid 
känner sig trygga och 30 % att de 

oftast känner sig trygga (totalt 
96 % alltid + oftast)

I Östhammar svarar 69 % att de 
alltid känner sig trygga och 27 % 

att de oftast känner sig trygga 
(totalt 96 % alltid + oftast)

I Öregrund svarar 80 % att de 
alltid känner sig trygga och  

20 % att de oftast känner sig 
trygga (totalt 100 % alltid + 

oftast)
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E3a. Andel som svarat ”ja, längre period” eller ”ja, enstaka gånger” på frågan om mobbning/trakas-
serier/utfrysning: Jämförelse till rikssnittet
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E3. Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

Mobbning och trakasserier

I denna del redovisas frågor som rör utsatthet för mobbning och trakasserier. Som tidigare 
nämnt är utsatthet för mobbning något som tydligt påverkar hälsan. Vad som framgår är att  
en relativt hög andel av tjejerna, framförallt i högstadiet, uppger att de utsatts för 
mobbning enstaka gånger eller under en längre period. Killarna, framförallt i gymnasiet, 
svarar i lägst grad att de utsatts. 

Det finns ingen större skillnad avseende andelen som utsatts för mobbning i Östhammars 
kommun jämfört med rikssnittet, se tabell E3a. På nästa sida framgår att andelen som 
blivit utsatt för mobbning har minskat jämfört med 2017, främst bland tjejerna. 

Som det framgår i diagram E3b på följande sida har majoriteten av de som utsatts svarat 
att det skett i skolan följt av på internet/i mobilen. Killar svarar i högre grad än tjejer att de 
utsatts på andra platser, undantaget i hemmet vilket tjejer svarar i högre grad.

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

24% 26% 16% 18%
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E3b. Andel som svarat ”ja, längre period” eller ”ja, enstaka gånger” på frågan om mobbning/trakas-
serier/utfrysning: Jämförelse över tid
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Orättvis behandling

Ungdomarna fick även ange om de blivit orättvist behandlade på ett sätt som gjort att de 
mått dåligt. Här framgår att tjejer, framförallt i högstadiet, har blivit utsatta i högre grad än 
killar. Nästan hälften av högstadietjejerna anger att de utsatts någon eller flera gånger. 19% 
av högstadiekillarna uppger detsamma. För högstadiet ligger resultatet på en liknande nivå 
som rikssnittet, medan andelen som utsatts på gymnasiet är lägre (25% jämfört med 35% 
för rikssnittet).

E4. Har du de senaste sex månaderna, har du upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt 
så att du har mått dåligt?
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E4a. Andel utsatta för orättvis behandling flera gånger eller någon gång: Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 
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Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

37% 39% 25% 35%



68

E4b. Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling
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De ungdomar som har utsatts fick även svara på en fråga om vem som utsatte dem för 
orättvis behandling. En majoritet av tjejerna svarar att de utsatts av andra elever eller 
ungdomar (61%). För killarna är motsvarande andel 34%. Tjejer svarar även i högre grad än 
killar att de utsatts av familj/släkt. 37% av tjejerna svarar detta, jämfört med 7% av killarna. 
Killarna svarar istället att de som främst utsatt dem för orättvis behandling är personal 
inom skolan (55%) medan motsvarande andel för tjejerna är 33%.  

På följande sida framgår i diagram E4c att ungefär hälften av tjejerna inte vet varför de 
blivit utsatta. Bland killarna är det vanligast att ha blivit utsatt på grund av kön, vilket 24% 
av killarna svarar. 21% av killarna vet inte varför de blivit utsatta. 

På följande sida i diagram E5 framgår också att en majoritet av ungdomarna vet vart de kan 
vända sig om de blir illa behandlade eller mår dåligt. Resultatet ligger på en liknande nivå 
som rikssnittet, se diagram E5a. 
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E4c. Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling

E5. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd om du skulle bli illa behandlad eller må dåligt?
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E5a. Andel ja: Jämförelse till rikssnittet
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Fördjupat om trygghet
I avsnittet om trygghet framgår att 13 % av killarna i årskurs 8 och 10 % av killarna i 
årskurs 2 har utsatts för mobbning. Motsvarande andel bland tjejerna är 30 % i årskurs 8 
och 19 % i årskurs 2. Det finns alltså en tydlig könsskillnad i denna fråga, och framförallt i 
högstadiet. Andelen som har utsatts, och framförallt tjejerna, har dock minskat sedan 2017 
vilket är positivt. Tjejer är dock fortsatt utsatta för mobbning i högre grad än killar. Vad som 
också framgår är att killar i högre grad än tjejer utsatts för hot och stöld, samt att andelen 
utsatta även ökat över tid. Killar i högstadiet sticker ut genom att ha utsatts för hot i högst 
grad. Det finns också studier som visar att pojkar är mer utsatta för direkt mobbning 
(exempelvis våld, ta saker från offret), medan flickor är mer utsatta för indirekt mobbning 
(exempelvis skvaller, ryktesspridning). Utsatthet för verbal mobbning konstateras dock i 
studier vara ungefär lika stor i båda grupperna.1 Av de som utsatts för mobbning eller 
trakasserier svarar majoriteten att det skett i skolan, efterföljt av på internet/i mobilen. 
Skolornas roll i att förebygga och motverka mobbning kommer således fortsatt vara 
central. Vidare har ungdomar som utsatts för mobbning och diskriminering i lägre 
utsträckning svarat att de är nöjda med livet i sin helhet. Samma mönster syntes även år 
2017. Vad som också framgår är att de som utsatts för mobbning mår sämre, och i högre 
grad regelbundet har olika psykiska och somatiska problem. Att utsatthet för mobbning 
samvarierar med hälsa är även det ofta nämnt i forskning. Eftersom sambanden på många 
sätt liknar de samband som också fanns förra året är det därmed viktigt att kommunen 
fortsatt arbetar med att motverka mobbning, diskriminering och för ett bra skolklimat.

Trygghet på olika ställen i kommunen

Hur trygg en individ känner sig är avgörande för var och på vilket sätt individen rör sig i 
samhället. Trygghet kan således ses som en demokratifråga. I Östhammars kommun 
upplever en majoritet av ungdomarna att de är trygga på alla ställen i kommunen. Bland 
tjejer är dock tryggheten lägre i kollektivtrafiken och på stan eller i centrum. Runt 40% av 
tjejerna känner sig inte trygga i kollektivtrafiken och 25-30% känner sig inte trygga på stan 
eller i centrum.  Att tjejer tenderar att vara mindre trygga än killar är dock inget unikt för 
Östhammars kommun.2 

År 2017 fanns det ett tydligt samband mellan gruppen som under det senaste halvåret 
blivit utsatta för mobbning och känslan av trygghet, där gruppen som utsatts för mobbning 
svarat att de alltid känner sig trygga i klart lägre utsträckning än ungdomar som inte 
utsatts. Detta samband syns även i år och gäller för samtliga av de listade ställena, men är 
särskilt tydligt på väg till/från samt på skolan, på stan/i centrum och i kollektivtrafiken.

Även gruppen som blivit utsatta för diskriminering svarade förra året att de alltid känner sig 
trygga i klart lägre grad än de som inte utsatts för diskriminering. Även detta samband 
syns i årets Lupp-undersökning. Ytterligare ett tydligt samband var år 2017 att ungdomar 
som svarat att de inte ser positivt på framtiden i klart högre utsträckning svarat att de 
aldrig känner sig trygga på majoriteten av de listade platserna. I årets undersökning 
framgår att de med negativ framtidstro i högre grad än övriga är utsatta för otrygga 
situationer. Det finns alltså ett samband mellan att känna sig otrygg och att ha negativ 
framtidstro. Även enskilda platser återsyns denna samvariation men på grund av få 
svarande bland de med negativ framtidstro är det svårt att dra några slutsatser av dessa 
skillnader. 

1   SOU 2009:64: Flickor och pojkar i skolan - Hur jämställt är det?
2  BRÅ 2016: Nationella trygghetsundersökningen
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Vad som också framgår i årets undersökning är att hbtq-personer i högre grad känner sig 
otrygga på samtliga platser jämfört med de som inte är det. Detsamma gäller för personer 
som är födda utomlands jämfört med de som är födda i Sverige. Vad gäller personer som 
har någon långvarig sjukdom eller funktionsvariation framgår att de i högre grad än de som 
inte har det känner sig otrygga på samtliga platser utomhus. 

Trygghetskluster 

 

När man fördjupat analyserat området trygghet är det tydligt att den upplevda tryggheten i 
kommunen kan delas in i fem olika grupper eller ”kluster”, se figuren ovan. Den första 
gruppen är den grupp ungdomar som alltid känner sig trygga i princip på alla ställen. Denna 
grupp består av en större andel killar än tjejer. Därtill framkommer fyra andra kluster, varav 
en består av ungdomar som är otrygga utomhus, dvs. på stan, i kollektivtrafiken samt på 
väg till och från skolan. Den andra gruppen är otrygg i skolan, den tredje på internet och 
den fjärde på fritidsaktiviteter (på träning eller fritidsgård). Samtliga av dessa grupper 
består av en större andel tjejer än killar och skillnaden är störst avseende otrygghet 
utomhus. Detta mönster syntes även år 2017. Könsskillnaderna har även ökat något 
avseende otrygghet på fritidsaktiviteter, men minskat något avseende otrygghet i skolan. 

Trygg på alla platser Otrygg utomhus

Otrygg skola Otrygg internetOtrygg fritid

Varje figur motsvarar totalt ca. 10 respondenter. Observera att en respondent 
kan finnas med i mer än en grupp otrygga. Indelningen är gjord med hjälp 
av faktorsanalys, där samtliga frågor kring otrygghet på olika platser har 
klustrats till färre kategorier. Kategorierna består av frågor som hör samman, 
då respondenterna i stor utsträckning svarat lika i de inkluderade frågorna
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Tjejer i Öst-
hammars 
kommun mår 
sämre än kil-
lar och upple-
ver i högre 
grad olika 
psykiska och 
somatiska 
besvär 

F. Hälsa
I Lupp-enkäten finns ett avsnitt som rör 
ungas hälsa. En god hälsa tidigt i livet 
leder till att unga kan skapa goda sociala 
relationer och tillgodogöra sig utbildning. 
Detta påverkar i sin tur bland annat 
möjligheterna till trygghet, arbete och 
inkomst. Ungas hälsa är därför avgörande 
för flertalet andra aspekter senare livet. 
Idag finns det dock stora skillnader i ungas 
hälsa, bland annat utifrån om man är kille 
eller tjej, vilken bakgrund man har och 
familjens ekonomiska situation. Det finns 
också hälsoskillnader mellan personer i 
särskilt utsatta situationer och den övriga 
befolkningen. Särskilt tydliga är dessa 
skillnader för personer med 
funktionsvariation, hbtq-personer och vissa 
nationella minoriteter.1

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska 
hälsan, har uppmärksammats i ett flertal 
rapporter under de senaste tiden. Det 
konstateras att de flesta ungdomar i 
Sverige mår bra, men att psykisk ohälsa 
och psykosomatiska besvär har ökat 
betydligt de senast årtiondena, för att 
under de senaste åren ha stannat på en 
relativt hög nivå i jämförelse med resten 
av befolkningen. 

Varför ungas psykiska hälsa försämrats 
verkar bero på flera olika orsaker. Folk-
hälsomyndigheten konstaterar i en rapport 
från 2019 att brister i skolans funktion 
troligen är en orsak till att psykosomatiska 
symtom ökat hos unga. De tar också upp 
att en större medvetenhet om de ökade 
krav som förändringarna på arbetsmarkna-
den medför kan vara en orsak till ökningen 
av ohälsa.2 I en rapport från organisationen 
Mind tar man också upp en viktig sak, 
nämligen att det idag finns en större 
öppenhet för ohälsa och att detta även kan 
påverka hur den psykiska ohälsan ser ut 
över tid då unga idag är mer ärliga med hur 
de mår än vad kanske tidigare generatio-
ner varit.3 

1  SOU 2016:55, Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och 
frisk – om familjebakgrund och barns hälsa
2  Folkhälsomyndigheten 2018  ”Varför har den psykiska 
ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?”
3  Mind 2018: En rapport om ungas psykiska hälsa
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Relationer och nöjdhet med livet

Familje- och kompisrelationer samt andra sociala nätverk är faktorer som även påverkar en 
individs hälsa. Hur individen ser på livet som helhet är en fråga som ofta, med lite olika 
formuleringar, även används för att avspegla psykisk hälsa. En hög andel, 90-99%, av 
ungdomarna i Östhammars kommun är nöjda med kompisarna och familjen. När det gäller 
livet i sin helhet är nöjdheten lägre bland tjejerna. Tjejer i högstadiet är minst nöjda med 
livet i sin helhet, medan killar i högstadiet är mest nöjda. Resultatet för Östhammars 
kommun är på en liknande nivå som för rikssnittet avseende samtliga tre aspekter, se F0a 
nedan. 
A9. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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F0a. Andel nöjda med livet, familjen och kompisarna: Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

Livet 84% 84% 86% 85%

Familjen 93% 94% 96% 94%

Kompisarna 96% 93% 93% 91%
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F1. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?

F1a. Andel som bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra: Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

67% 72% 67% 68%

Självskattad hälsa

Självskattad hälsa innebär att individer ombeds att själva skatta sitt allmänna hälsotillstånd 
på en skala. Den självskattade hälsan är med andra ord ett subjektivt mått. Resultat av 
detta slag ifrågasätts ibland på grund av det subjektiva inslaget, men har visat sig stämma 
väl överens med mer objektiva och medicinska mått på hälsa.1 Forskning visar att det är 
vanligare att tjejer upplever ohälsa och psykosomatiska besvär än att killar gör det. Detta 
ses även i Östhammars kommuns Lupp-resultat. Av diagrammet nedan framgår att tjejer 
mår dåligt i högre grad än killar. 42-45% av tjejerna svarar att de mår mycket eller ganska 
dåligt, medan 12-26% av killarna svarar detsamma. Killar i högstadiet svarar i högst grad, 
88%,  att de mår mycket eller ganska bra.

Högstadieungdomarna i Östhammars kommun mår något sämre än rikssnittet. Östham-
mars kommuns resultat för gymnasiet ligger däremot på en liknande nivå som för rikssnit-
tet. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013-2014
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F1b. Andel som bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra: Jämförelse över tid
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Psykiska och somatiska besvär

Ungdomarna fick svara på frågor om hur ofta de upplever olika psykiska och somatiska 
besvär, såsom stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Enligt 
MUCF indikerar förekomsten av besvär av ohälsa om de förekommer flera gånger i veckan 
eller oftare under en längre period. Liknande kategorisering görs i Folkhälsomyndighetens 
undersökning ”Hälsa på lika villkor”. 
 
I diagram F2 på nästa sida redovisas andelen ungdomar som har de listade besvären 
regelbundet, det vill säga flera gånger i veckan eller oftare. Samtliga besvär upplevs i högre 
grad av tjejer än av killar. Totalt 48-58% av tjejerna uppger att de känner sig stressade och 
42-44% uppger att de känt sig nedstämda eller deppiga. Bland killarna uppger 24% att de 
känt sig stressade och 13-17% att de känt sig nedstämda eller deppiga. Vad gäller 
svårigheter att somna är skillnaderna mellan kön dock mindre, och killarna i högstadiet 
uppger i något högre grad än tjejerna i gymnasiet att de haft svårt att somna. 

Andelen högstadieelever i Östhammars kommun som upplever svårigheter att somna är 
på en högre nivå än rikssnittet. Vad gäller gymnasieeleverna är andelen som upplever 
stress och svårigheter att somna däremot lägre än för rikssnittet.  
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F2. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare
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Huvudvärk Ont i magen Sovit dåligt på
natten

Svårt att somna Känt dig
nedstämd deppig

eller nere

Känt dig stressad

tjej 13-16
kille 13-16
tjej 16-19
kille 16-19

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

Huvudvärk 19% 19% 14% 20%

Ont i magen 16% 16% 11% 16%

Känt dig stressad 39% 42% 38% 48%

Känt dig nedstämd, deppig eller nere 32% 29% 27% 30%

Svårt att somna 37% 30% 23% 30%

Sovit dåligt på natten 27% 25% 28% 28%

F2a. Andel som svarat att de har besvär flera gånger i veckan eller oftare: Jämförelse till rikssnittet
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F2b_1. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare: Jämförelse över tid, tjej
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F2b_2. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare: Jämförelse över tid, kille
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F3. Hur ofta händer det att du hoppar över följande måltider?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare

Hoppa över måltider

I diagram F3 nedan redovisas andelen ungdomar som svarat att de hoppar över måltider 
flera gånger i veckan eller oftare. 33-38% svarar att de hoppar över frukosten. 
Högstadietjejerna svarar i högst grad att de hoppar över frukost och lunch, medan 
gymnasietjejerna i högre grad hoppar över middag/kvällsmat. 

Träning och motion

Fysisk aktivitet är relaterat både till fysisk och psykisk hälsa. Andelen skolbarn som uppnår 
den rekommenderade mängden fysisk aktivitet (1 timme per dag enligt WHO) är fortsatt 
låg i Sverige. Det är en levnadsvana som inte har förbättrats över tid, konstaterar 
Folkhälsomyndigheten.1 Vad som framgår i diagram F4 på nästa sida är att tjejerna i 
gymnasiet i lägst utsträckning, 42 %, tränar så att de blir andfådda eller svettas flera 
gånger i veckan eller oftare. Bland övriga tränar en andel om 68-74 % flera gånger i veckan 
eller oftare, varav killarna i gymnasiet i högst grad. 

I en jämförelse med rikssnittet, se tabell F4a, framkommer att både högstadie- och gymna-
sieungdomarna i Östhammars kommun tränar minst flera gånger i ungefär lika hög 
utsträckning som rikssnittet. Andelen som tränar har minskat något över tid (Se diagram 
F4b). 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014
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F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare

F4a. Andel som tränar en gång i veckan eller oftare: Jämförelse till rikssnittet

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

En gång i veckan 18% 15% 20% 20%

Flera gånger i veckan + I stort sett 
varje dag 68% 72% 62% 58%

F4b. Andel som tränar en gång i veckan eller oftare: Jämförelse över tid
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F5. Har du någon gång använt anabola steroider eller andra motsvarande prestationshöjande medel?

Prestationshöjande medel

I Lupp-enkäten ställs en fråga om användningen av anabola steroider eller motsvarande 
medel. En andel om 4% av killarna och 3% av tjejerna svarar att de någon eller flera 
gånger använt denna typ av medel. 

Alkohol, tobak och snus

Lupp-enkäten innefattar också frågor om hur ofta man röker, snusar och dricker alkohol. I 
tabell F6 på följande sida redovisas resultaten för dessa frågor. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) konstaterar att andelen 
skolelever i Sverige som använder tobak minskat de senaste åren. Vad gäller alkohol 
konstaterar CAN att såväl andelen alkoholkonsumenter som alkoholkonsumtionen bland 
svenska elever är på fortsatt historiskt låga nivåer.1

I Östhammars kommun ser vi att både tjejer och killar i gymnasiet är de som i högst grad 
röker cigaretter minst en gång per vecka. Killar i gymnasiet är de som snusar i högst grad. 
Det framgår också att 53-64% av gymnasieungdomarna dricker starköl/cider, vin eller sprit 
minst en gång per månad, varav tjejerna i högre utsträckning än killarna. Att minst en gång 
per månad dricka så mycket alkohol att man känner sig full är ungefär lika vanligt bland 
tjejer och killar i gymnasiet. Vid en jämförelse med rikssnittet framgår det att gymnasieung-
domarna i Östhammars kommun dricker alkohol minst en gång i månaden i högre grad. 
Andelen högstadieungdomar i Östhammars kommun som dricker, snusar och röker är på 
en liknande nivå som rikssnittet. 

3 % av högstadieungdomarna och 34 % av gymnasieungdomarna svarar vidare att de får 
dricka alkohol för sina föräldrar, se diagram F7. 34 % av gymnasieungdomarna svarar att de 
inte vet. 

1  CAN: Skolelevers drogvanor 2018
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F6. Hur ofta brukar du...
Tjej 
högstadiet

Kille 
högstadiet

Tjej 
gymnasiet

Kille 
gymnasiet

Röka cigaretter?

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i månaden 96% 99% 89% 88%

Minst en gång per vecka 4% 1% 11% 12%

Snusa?

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i månaden 98% 89% 94% 75%

Minst en gång per vecka 2% 11% 6% 25%

Dricka folköl?

Aldrig/Sällan 96% 91% 85% 70%

Minst en gång per månad 4% 9% 15% 30%

Dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit?

Aldrig/Sällan 89% 86% 36% 47%

Minst en gång per månad 11% 14% 64% 53%

Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full?*

Aldrig/Sällan 40% 55% 18% 21%

Minst en gång per månad 60% 45% 82% 79%

*Obs! Av de som vid något tillfälle druckit alkohol

Östhammars 
kommun 

högstadiet
Riket högstadiet Östhammars 

kommun gymnasiet Riket gymnasiet

Röker minst en gång per vecka 4% 3% 12% 9%

Snusar minst en gång per vecka 6% 4% 17% 16%

Dricker folköl minst en gång i 
månaden 7% 6% 25% 20%

Dricker starköl, starkcider, alkoläsk, 
vin eller sprit minst en gång i 
månaden

12% 11% 58% 48%

Dricker alkohol så att de känner sig 
fulla minst en gång per månad* 54% 52% 79% 74%

F6a. Jämförelse till rikssnittet

Tjej Kille

2020 2017 2020 2017

Röker minst en gång per vecka 6% 8% 7% 5%

Snusar minst en gång per vecka 13% 6% 23% 19%

Dricker folköl minst en gång i 
månaden 8% 7% 20% 16%

Dricker starköl, starkcider, alkoläsk, 
vin eller sprit minst en gång i 
månaden

28% 29% 34% 27%

Dricker alkohol så att de känner sig 
fulla minst en gång per månad* 76% 67% 72% 68%

F6b. Jämförelse över tid
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F6c. Hur får du oftast tag på alkohol?
Besvarades endast av de som någon gång druckit alkohol

Andel 2020

Från kompisar, kompisars syskon, flickvän/pojkvän/partner 39%

På annat sätt 39%

Får från mina föräldrar 4%

Från annan vuxen 22%

Köper själv i affären 0%

Tar från mina föräldrar utan att de vet om det 39%

Från syskon 0%

Handlar utomlands 0%

Tillverkar själv 0%

Beställer på internet 4%

F7. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?
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Narkotika

Lupp-enkäten innefattar även frågor om narkotikaanvändning. 3% av högstadie-
ungdomarna och 11% av gymnasieungdomarna svarar att de en eller flera gånger har 
använt narkotika. Som det framgår i diagram F8b på följande sida är hasch den vanligaste 
drogsorten. De flesta av de som använt droger har fått tag på det från någon person på 
orten eller på annat sätt, se diagram F8c. Det är inga större skillnader mellan Östhammars 
kommuns resultat och rikssnittet. 

F8. Andel som använt narkotika

F8a_1. Andel som använt narkotika. Jämförelse till rikssnittet
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F8a_2. Andel som använt narkotika. Jämförelse över tid
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F8b. Vilken eller vilka typer av narkotika har du använt?
Besvarades endast av de som någon gång använt narkotika
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F8c. Hur fick du/får du tag på narkotika?
Besvarades endast av de som någon gång använt narkotika
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Fördjupat om hälsa
Orsakerna till ökningen av psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär bland unga i Sverige 
förklaras ofta, åtminstone till viss del, av den ökade individualiseringen i samhället. Vi har 
idag stora valmöjligheter, vilket är positivt, men samtidigt kan det vara så att förmågan att 
hantera dessa val inte har utvecklats i samma takt. Andra förklaringar som tas upp är ökad 
skolstress, bland annat utifrån den reformerade grundskolan.1 Det finns även studier där 
ungdomar själva uttrycker att skolan är en viktig anledning till att de känner sig stressade 
och mår dåligt. Där lyfts skolarbetet som en källa till stress, och särskilt gäller detta tjejer. 
Samtidigt som tjejer presterar bättre i skolan än killar, och får bättre betyg och bättre 
resultat på prov som mäter kunskapsnivån i olika ämnen, är psykosomatiska symtom är 
dubbelt så vanliga bland tjejer. Det innebär att sambandet mellan skolprestationer och 
psykisk ohälsa är komplext och påverkas av många faktorer. Könsskillnader i skolresultat 
och psykisk ohälsa kan bero på biologiska faktorer, strukturella faktorer och förväntningar 
knutna till kön. Till strukturella faktorer hör bland annat utvecklingen på arbetsmarknaden 
och ökade utbildningskrav. Många kvinnodominerade yrken, inom exempelvis vård och 
utbildning, kräver numera högre utbildning. Detta kan påverka synen på framtiden, 
engagemanget i skolan och upplevelsen av stress. Förväntningar knutna till kön handlar 
om att flickor och pojkar ställs inför olika möjligheter och hinder i sin vardag och att de 
reagerar på och hanterar påfrestningar olika.2 Övriga saker som ofta omnämns i forskning 
som orsaker till den psykiska ohälsan bland unga är den tekniska utvecklingen, sociala 
normer och att unga har höga ambitioner och krav på sig själva.3 

Vad som framkommer i delen om hälsa är att de flesta ungdomarna i Östhammars 
kommun mår bra. Samtidigt framgår att det finns tydliga skillnader i ungas hälsa utifrån 
kön. Bland annat framgår att tjejer har klart mer besvär med regelbundna psykiska och 
somatiska besvär än vad killar har och i lägre grad skattar sin hälsa som bra. Totalt 56% av 
tjejerna skattar sin hälsa som bra, jämfört med 81% av killarna. Tjejer har även i högre grad 
problem med stress, nedstämdhet, huvudvärk, magont och dålig sömn. För att få ännu 
mer fördjupad information om vad som samvarierar ungas hälsa har sambandsanalyser 
gjorts utifrån antal bakgrundsvariabler.

De ungdomar som mår sämre 

Som tidigare nämnt mår alltså tjejer sämre än killar. Vad som också framgår är att det finns 
vissa skillnader baserat på ytterligare faktorer. Vad som framgår är att hbtq-personer och 
personer som har en funktionsvariation mår sämre än övriga. Det gäller såväl den självskat-
tade hälsan som problem med regelbundna psykiska och somatiska besvär. 

Ett ytterligare samband som framkommer är att en sämre hälsa och missnöje med skolan 
samvarierar. Även detta gäller såväl den självskattade hälsan som regelbundna besvär av 
psykisk och somatisk karaktär. Därmed framgår att ungas hälsa samvarierar med trivsel i 
skolan. 

Vad som också framgår är att de som oroar sig för sina föräldrars ekonomi och/eller är 
mindre nöjda med sin ekonomi skattar sin hälsa som sämre. De som mår sämre har även 
en mer negativ framtidssyn. Även de som saknar fritidsaktiviteter samt har ett lågt förtro-
ende för vuxna i allmänhet mår sämre än övriga. 

1  SOU 2009:64, SOU 2010:80, Folkhälsomyndigheten 2016: Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar, 
Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014
2  Barnombudsmannen 2015: Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa. Temarapport Max18
3  SOU 2009:64, SOU 2010:80, Folkhälsomyndigheten 2016: Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar, 
Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014
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G. Arbete
I detta avsnitt ställs några frågor om arbete 
och företagande.

Arbetsmarknaden har de senaste åren 
förändrats och detta har påverkat unga i stor 
grad. Etableringsåldern har ökat och likaså 
har kraven på kompetens och utbildning 
kraftigt ökat. Enligt Folkhälsomyndigheten 
är en ökad medvetenhet bland unga om 
dessa krav och svårigheter något som 
påverkar ungas hälsa. Enligt flera studier 
oroar sig även många unga över framtiden 
och möjligheten att få ett arbete.1

En fullföljd gymnasieutbildning är det vikti-
gaste för att unga senare ska få ett arbete.2 
En annan sak som även kan vara viktig för 
kommunen är att arbeta för att fler ungdo-
mar får möjligheten till arbetserfarenhet via 
extrajobb och sommarjobb, vilket också  
kan öka chanserna för en senare etablering 
på arbetsmarknaden. 

I rapporten ”Unga röster 2016” framkom-
mer det också att många ungdomar efter-
frågar mer praktik, mer information från 
skolan om hur arbetsmarknaden fungerar, 
mer studiebesök och möjligheten att få 
träffa olika personer som berättar om sina 
yrken.3 

1  Se exempelvis: Linneuniversitet 2016 ”Sveriges ungdomar om 
framtiden.” eller Mentor & Ungdomar.se ”Unga röster 2016.”
2  Folkhälsomyndigheten 2018  ”Varför har den psykiska ohälsan 
ökat bland barn och unga i Sverige?”
3  Mentor & Ungdomar.se ”Unga röster 2016.”

67 % av gym-
nasieungdo-
marna och 
25% av hög-
stadieungdo-
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hammars 
kommun 
hade ett 
sommarjobb 
i somras
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En andel om 9% av högstadieungdomarna och 27% av gymnasieungdomarna har ett 
extrajobb. Drygt hälften svarar att de skulle vilja ha ett extrajobb. Tjejer i högstadiet är de 
som i högst grad svarar att de skulle vilja ha ett extrajobb medan tjejer i gymnasiet är de 
som högst grad redan har ett extrajobb. Andelen gymnasieungdomar med extrajobb totalt 
sett har även ökat över tid. Vid en jämförelse med rikssnittet framgår det att andelen med 
extrajobb i Östhammars kommun är på en liknande nivå. 
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G1. Har du något extrajobb just nu?

G1a. Andel med extrajobb just nu: Jämförelse till rikssnittet
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Andelen högstadieungdomar som har haft ett sommarjobb den senaste sommaren är       
25%. Motsvarande andel bland gymnasieungdomarna är klart högre, 67 %. Andelen 
gymnasieungdomar som haft ett sommarjobb senaste sommaren har dock minskat sedan 
2017 då 86 % hade haft ett sommarjobb. För högstadiet har andelen som haft ett 
sommarjobb däremot ökat något. Jämfört med rikssnittet har ungdomarna i Östhammars 
kommun i högre grad haft ett sommarjobb. 

Majoriteten av högstadieungdomarna fick sitt sommarjobb genom någon i den egna 
familjen, se diagram G2c på nästa sida. Det vanligaste svaret bland gymnasieungdomarna 
är att man fått jobbet genom att själv kontakta arbetsplatsen (tjejerna) eller på annat sätt 
(killarna).
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G2. Hade du ett sommarjobb i somras?

G2a. Andel med sommarjobb den senaste sommaren: Jämförelse till rikssnittet
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G2b. Andel med sommarjobb den senaste sommaren: Jämförelse över tid
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G2c. Hur fick du ditt sommarjobb?
Besvarades endast av de som hade ett sommarjobb i somras
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G3. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden?

Inställning till eget företagande

Gymnasieungdomarna fick svara på en fråga om deras inställning till att starta eget 
företag. 45% av tjejerna och 55% av killarna svarar att de skulle kunna tänka sig att starta 
eget i framtiden. Därutöver svarar 4% av killarna och 2% av tjejerna att de redan har ett 
företag. Andelen som skulle kunna tänka sig att starta eget företag i framtiden är på en 
något lägre nivå för Östhammars kommun än för rikssnittet. 
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G3a. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? Andel ”Ja” Jämförelse till rikssnittet
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H. Framtid
Tjejer tror i 
klart högre 
grad än kil-
lar att de 
kommer läsa 
vidare efter 
gymnasiet 

I det sista avsnittet i Lupp-enkäten ställs 
frågor om hur ungdomarna ser på 
framtiden, vad de vill göra och huruvida de 
planerar att flytta från kommunen. 

Som tidigare nämnts i avsnittet om arbete 
så oroar sig många ungdomar över framti-
den. I rapporten ”Unga röster 2016” svarar 
hela 4 av 10 att de känner oro för framtiden. 
I samma studie framkommer det att oron 
ökar i takt med ungdomarnas ålder.1 

1 Mentor & Ungdomar.se ”Unga röster 2016.”
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Vad unga i högstadiet vill och tror de kommer göra

En stor majoritet av tjejerna i högstadiet skulle helst gå en gymnasieutbildning (i 
kommunen eller på annan ort) efter grundskolan, se diagram H1a. Även majoriteten av 
killarna vill helst gå en gymnasieutbildning. 28% av killarna uppger dock att de inte vet och 
8% vill börja jobba. 

Som det framgår i diagram H1b svarar en stor majoritet av högstadieungdomarna att de 
kommer läsa vidare på gymnasiet, direkt eller senare. 27% av killarna vet dock inte om de 
kommer att läsa vidare. 

H1a. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?

H1b. Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?
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Vad unga i gymnasiet vill och tror de kommer göra

Det vanligaste svaret bland tjejerna i gymnasiet är att de vill studera på högskola eller 
universitet i Sverige efter gymnasiet, se diagram H1c. Bland kilarna är det däremot 
vanligast att vilja börja jobba (i kommunen eller i en kommun i närheten). 13-15% av både 
tjejerna och killarna vill jobba någon annanstans i Sverige. 

De flesta ungdomar tror att de kommer att jobba eller studera på högskola eller universitet 
i Sverige direkt efter gymnasiet. En mycket större andel tjejer än killar svarar att de tror att 
de kommer studera och en större andel killar svarar att de tror att de kommer att jobba. 
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H1c. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter gymnasiet?

H1d. Vad tror du att du kommer göra direkt efter gymnasiet?
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H2. Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?

Östhammars 
kommun Riket gymnasiet

Ja 53% 64%

Nej 21% 14%

Vet inte 26% 22%

H2a. Tror du att du kommer läsa vidare? Jämförelse till rikssnittet
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Drygt hälften av gymnasieungdomarna svarar att de tror att de kommer läsa vidare efter 
gymnasiet, direkt eller senare, och resultatet är på en lägre nivå än rikssnittet. Andelen 
tjejer som tror att de kommer läsa vidare är större än andelen killar och har även ökat över 
tid medan andelen killar som tror det minskat. 

H2b. Tror du att du kommer läsa vidare? Jämförelse över tid
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Flytta eller stanna i kommunen

Andelen som tror att de kommer att flytta från kommunen där de bor är högst bland 
gymnasieeleverna, och främst tjejerna. Även bland högstadieungdomarna tror tjejerna i 
högre utsträckning att de kommer att flytta. 

Andelen som tror att de kommer flytta bland högstadieungdomarna i Östhammars 
kommun är högre än rikssnittet. Gymnasiets resultat är på en liknande nivå som 
rikssnittet. 
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H4. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?

H4a. Andelen som tror de kommer flytta: Jämförelse till rikssnittet
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H4b. Andelen som tror de kommer flytta: Jämförelse över tid 
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De som svarade att de tror att de kommer flytta fick svara på en följdfråga om varför. Det 
vanligaste svaret bland tjejerna är på grund av studier. Bland gymnasiekillarna är det lika 
vanligt att tro att man kommer att flytta på grund av studier som på grund av arbete. Bland 
högstadiekillarna har däremot störst andel svarat att de tror att de kommer flytta på grund 
av arbete, följt av på grund av fritidsintressen.  
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H4c. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen?
Besvarades endast av de som tror de kommer flytta
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H5. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de alternativ som du tycker är 
det bästa med att bo i din kommun?

Det bästa med kommunen

I Lupp-enkäten ställdes även en fråga om vad som är det bästa med att bo i Östhammars 
kommun. Familj och släkt samt kompisar och partner är det som flest anger. 
Gymnasiekillarna svarar i högre grad än övriga att möjligheten till arbete är det bästa med 
att bo i kommunen. 
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I enkäten ställdes också en fråga om huruvida ungdomarna får gifta sig med vilka de vill.    
90% av tjejerna och 89% av killarna svarar att de får det. 2% av killarna svarar att de inte 
får det och 3% att de får det men om personen har samma religiösa, etniska eller 
kulturella bakgrund som den egna familjen.  
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Framtid

Som framgår i diagram H7 svarar en stor andel, 87-96% av ungdomarna, att de ser mycket 
eller ganska positivt på framtiden. Resultatet ligger på en liknande nivå som rikssnittet, se 
diagram H7a. 

H7. Hur ser du på framtiden? Andel som svarat ganska positivt eller mycket positivt 
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H7a. Hur ser du på framtiden? Jämförelse till rikssnittet
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H7b. Hur ser du på framtiden? Jämförelse över tid

90%
90%

92%
92%

80%

90%

100%

2017 2020

  tjej total
  kille total



99

COVID-19

I årets Lupp-enkät ställdes en fråga om hur ungdomarnas liv förändrats på grund av 
Corona-pandemin. Nedan redovisas andelen som svarat att deras liv förändrats lite eller 
mycket till det sämre gällande olika aspekter. Störst andel, 38-65%, svarar att möjligheten 
att få ett extrajobb eller sommarjobb påverkats negativt av pandemin. Tjejer i högstadiet 
svarar detta i högst grad. En relativt stor andel svarar även att fritiden påverkats negativt. 
Vad gäller den psykiska och fysiska hälsan sticker resultatet ut för tjejer i gymnasiet genom 
att de i högre grad än övriga grupper har påverkats negativt. Tjejer i respektive årskurs 
svarar i högre grad än killar i samma årskurs att deras liv påverkats negativt på olika sätt. 
Vad gäller skolsituationen har dock en lika stor andel av gymnasietjejerna och 
gymnasiekillarna svarat att de påverkats negativt. Gymnasieungdomarnas skolsituation har 
även påverkats negativt i högre grad än högstadieelevernas. 

H11a Om du tänker på hur det är nu och hur det var innan Corona-pandemin började – På vilket sätt 
har ditt liv förändrats på grund av Corona-pandemin?
Andel som svarat ”Lite sämre” eller ”Mycket sämre”.
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Skillnader mellan skolor 
I följande avsnitt följer en övergripande sammanfattning om skillnader i resultatet mellan 
skolor. Vad som framgår är att det finns vissa skillnader, både bland högstadieskolorna och 
gymnasieskolorna. Observera dock att svarsfrekvensen i viss utsträckning skiljer sig mel-
lan de olika skolorna, se tabellen nedan. 

Högstadiet 

Vad gäller högstadiet är det framförallt tydligt att eleverna på Vallonskolan är mindre nöjda 
gällande flera områden. Exempelvis är eleverna på Vallonskolan minst nöjda med skolan, 
sina kompisar, familjen, sin fritid och med livet i sin helhet. De uppger även i högre grad än 
övriga att de tycker att det saknas fritidsaktiviteter, och att det finns ganska lite eller väldigt 
lite/ingenting att göra på fritiden. Eleverna på Vallonskolan trivs även i lägst grad med 
stämningen i skolan och uppger i högst grad att mobbning förekommer. De uppger även i 
lägst grad att skolans personal lyssnar på elevrådet/elevkåren och tar dem på allvar och 
uppger i lägre grad än eleverna på Österbyskolan och Frösåkerskolan att skolan uppmunt-
rar dem att aktivt delta i elevråd. Eleverna på Olandsskolan uppger dock detta i lägst grad 
och har överlag också en lägre nöjdhet i frågorna om skolan. 

Frösåkerskolan sticker däremot ut genom att vara mest nöjda med flertalet aspekter om 
skolan. Exempelvis instämmer en klart högre andel av eleverna på Frösåkerskolan än 
övriga i att elever och lärare bemöter varandra med respekt. Vad gäller olika problem som 
förekommer i skolan sticker Österbyskolan ut genom att i klart lägre grad än övriga svarat 
att våld, rasism, mobbning och sexuella trakasserier förekommer. Eleverna på Österbysko-
lan instämmer även i högst grad i att lärarna behandlar killar och tjejer lika och trivs även 
med stämningen i högst grad. Sammanfattningsvis är alltså nöjdheten högre och problem i 
skolan mindre förekommande för Österbyskolan och Frösåkerskolan, men nöjdheten lägre 
och olika problem förekommer i högre grad på Olandsskolan och Vallonskolan. 

Liknande mönster syns även i andra delar av undersökningen. Vad gäller trygghet sticker 
eleverna på Vallonskolan ut genom att vara mindre trygga på olika platser. Exempelvis 
känner sig 77 % av eleverna på Vallonskolan oftast eller alltid trygga i skolan, jämfört med 
92-97 % bland övriga. Eleverna på Vallonskolan har även i högst grad utsatts för mobbning 
och orättvis behandling. Eleverna på Vallonskolan skattar även sin hälsa som sämre än 
övriga. 

Högstadiet Frösåkersskolan Olandsskolan Vallonskolan Österbyskolan

Antal elever 229 96 57 44 32

Antal svarande 193 86 47 34 26

Svarsfrekvens 84% 90% 82% 77% 81%

Gymnasiet Bruksgymnasiet Wilhelm Haglund Forsmarksskola

Antal elever 169 123 27 19

Antal svarande 133 87 27 19

Svarsfrekvens 79% 71% 100% 100%
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Vad gäller psykiska och somatiska problem upplever eleverna på Vallonskolan och Olands-
skolan i högre grad än eleverna på Österbyskolan och Frösåkerskolan flertalet besvär. 
Exempelvis har de problem med stress, huvudvärk och nedstämdhet i högre grad. Elev-
erna på Vallonskolan och Olandsskolan har även en mindre positiv syn på framtiden än 
övriga, och framförallt eleverna på Vallonskolan. 

Gymnasiet 

Vad gäller gymnasiet så är skillnaderna små avseende nöjdhet med utbildningen och livet i 
sin helhet. Eleverna på Bruksgymnasiet är dock något mindre nöjda med utbildningen. Vad 
gäller nöjdhet med skolan sticker Forsmarks skola ut med en hög nöjdhet, där 100 % 
svarar att de är ganska eller mycket nöjda jämfört med 85-88 % bland övriga. Eleverna på 
Forsmarks är även i högst grad nöjda med familjen och fritiden. Eleverna på Bruksgymna-
siet sticker ut genom att i lägre grad än övriga vara nöjda med sin ekonomi. Eleverna på 
Bruksgymnasiet tycker även att det finns mindre att göra på fritiden, medan eleverna på 
Wilhelm Haglunds däremot i högst grad tycker att fritidsaktiviteter saknas. 

Vad gäller trivsel och nöjdhet med olika aspekter i skolan sticker Forsmarks skola ut genom 
att vara mer nöjda än övriga gällande flertalet aspekter. 100 % av eleverna på Forsmarks 
svarar exempelvis att det stämmer helt eller till stor del att de trivs med stämningen i sin 
skola, jämfört med 93 % på Bruksgymnasiet och Wilhelm Haglunds. Bruksgymnasiet 
sticker däremot ut genom att vara mindre nöjda med olika aspekter i skolan. Exempelvis 
instämmer 64 % av eleverna på Bruksgymnasiet i att skolan agerar om en lärare kränker 
en elev, jämfört med 76 % på Wilhelm Haglunds och 100 % på Forsmarks skola. 64 % av 
eleverna på Bruksgymnasiet instämmer även i att skolan agerar om en elev mobbar en 
annan elev, jämfört med 93-95 % bland övriga. Eleverna på Bruksgymnasiet instämmer 
även i något högre grad i att mobbning förekommer. 

Detta speglas även i delen av trygghet, där eleverna på Bruksgymnasiet i högst grad svarar 
att de utsatts för mobbning eller trakasserier enstaka gånger eller under en längre period 
de senaste sex månaderna. Eleverna på Bruksgymnasiet känner sig även mindre trygga på 
nästan samtliga platser. Undantag gäller dock frågan om trygghet på internet, där eleverna 
på Wilhelm Haglunds känner sig minst trygga. Eleverna på Forsmarks är den skola där 
samtliga i högst grad alltid eller oftast trygga på olika platser, som på träningen, på väg till 
eller från skolan och i sitt bostadsområde. 

Även vad gäller hälsa sticker Bruksgymnasiet ut och eleverna där upplever i högst grad 
samtliga psykiska och somatiska problem. 44 % av eleverna på Bruksgymnasiet har till 
exempel känt sig stressade flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag de senaste sex 
månaderna. Motsvarande andel bland eleverna på Forsmarks skola är 31 % och på Wil-
helm Haglunds är det 24 %. Vad gäller den självskattade hälsan är Bruksgymnasiets resul-
tat dock mer likt Wilhelm Haglunds. 64 % av eleverna på Bruksgymnasiet skattar sin hälsa 
som bra eller ganska bra, medan motsvarande andel på Wilhelm Haglunds skola är 67 %. 
Eleverna på Forsmarks skola skattar sin hälsa som bra i högst grad, 85 %. 

Vad gäller planer på att läsa vidare efter gymnasiet sticker eleverna på Forsmarks skola ut 
genom att i klart högre grad än eleverna på både Bruksgymnasiet och Wilhelm Haglunds 
tro att de kommer göra det. Eleverna på Bruksgymnasiet svarar i högst grad att de inte tror 
att de kommer läsa vidare medan en stor andel, 41 %, av eleverna på Wilhelm Haglunds 
svarar att de inte vet. När det kommer till framtidssyn finns inga större skillnader totalt 
sett. Eleverna på Wilhelm Haglunds sticker dock ut genom att i högst grad ha en mycket 
positiv framtidssyn. 
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1 Nämndens sammanfattning 
Sektor Bildnings sjukfrånvaro har glädjande nog minskat sedan samma period 
föregående år. Både vad det gäller kort- och långtidssjukfrånvaro. Pandemin har 
troligtvis bidragit till att sjukfrånvaron minskat på kort sikt, eftersom barn/ungdomar 
inte är i skolan vid vanliga förkylningar eller vida andra symtom. Vi ser att 
framgångsfaktorer för att få tillbaka medarbetare till arbetet är att intensivt arbeta med 
den sjukskrivne på olika sätt 
På grund av pandemin kommer troligtvis inte andel elever, med behörighet till 
yrkesprogram på gymnasiet, att öka sedan föregående år. Den studieskulden kommer vi 
även att se för en del elever på gymnasiet, som behöver längre tid på sig för att ta 
gymnasieexamen 
Att arbeta med motivation och studiero som enskilda företeelser är svårt, då dessa 
faktorer korrelerar  med varandra men även med andra faktorer. Det vi vet är, att den 
enskilde läraren i klassrummet gör skillnad för eleverna. Vi kommer att utveckla 
undervisningen så den blir mer likvärdig mellan klassrum och mellan skolor. 
Trots underskott på vissa grundskolor samt grundsärskolan så prognostiserar nämnden 
en budget i balans vid årets slut. 

2 Väsentliga personalförhållanden 
Kommunfullmäktige har gett nämnder och förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för 
att sänka medarbetarnas sjuktal. 
Målet är att Östhammars kommuns sjuktal för 2021 ska ligga max 1 %-enhet över 
medelvärdet för kommunernas sjukfrånvaro och att sjuktal för 2022 ska ligga i nivå med 
medelvärdet för kommunernas sjukfrånvaro. 2020 var medelvärdet för kommunernas 
sjukfrånvaro 8,3% (9,1% för kvinnor, 5,7% för man) 
Sektor Bildnings totala sjukfrånvaro för Q1 2021 på 6,30% är lägre än förväntat. Q1 
samt Q4 är normalt sett de perioder under året då sjukfrånvaron är som högst och under 
motsvarande period 2020, innan Covid-19 bröt ut, var sjukfrånvaron 8,88%. 
Sänkningen kan förklaras av att barn/ungdomar med anledning av pandemin hålls 
hemma vid minsta symptom samt att vi har bättre hygienrutiner, vilket sammantaget ger 
att vi har mindre av säsongsinfluensa och förkylning i samhället i stort. Inom gymnasiet 
kan sänkningen även förklaras av distansundervisningen som bidrar till att 
smittspridning av alla slags sjukdomar hålls nere samt en lägre benägenhet att 
sjukskriva sig då man kan jobba hemifrån trots att man är litet sjuk. 
Även långtidssjukfrånvaron har gått ner vilket förklaras av att rektorerna arbetat aktivt 
med rehabilitering och plan för återgång i arbete. Framgångsfaktorer har varit tät 
kontakt via telefon och sms, att hålla medarbetaren informerad om vad som händer 
inom verksamheten, social träning på arbetsplatsen samt att rektor deltagit i samtal med 
medarbetaren och dennes läkare och/eller företagshälsovården. 
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Sjuktal 

Nämnd Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 

Kommunstyrelsen 7,80 6,99 5,26 6,64 4,97 

- kvinna 8,93 7,95 5,52 7,54 6,30 

- man 4,88 4,70 4,69 4,44 1,63 

Bygg och miljö 3,65 5,69 2,93 1,59 1,03 

- kvinna 3,66 9,13 1,67 2,61 1,42 

- man 3,63 2,37 4,03 0,72 0,75 

Socialnämnden 10,29 10,72 7,37 9,27 9,60 

- kvinna 10,69 11,40 8,17 9,92 10,24 

- man 7,36 6,09 2,61 5,12 5,31 

Kultur- och fritid 9,44 9,02 6,70 10,80 6,82 

- kvinna 13,18 13,07 10,17 14,14 10,38 

- man 2,75 2,27 0,41 4,51 1,10 

Barn- och utbildning 8,88 8,20 7,43 7,87 6,30 

- kvinna 8,96 8,37 7,48 8,16 6,33 

- man 8,52 7,31 7,10 6,47 6,14 

Östhammars 
kommun 

9,39 9,21 7,23 8,49 7,56 

- kvinna 9,88 9,92 7,81 9,13 8,22 

- man 7,04 5,89 4,60 5,60 4,59 
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3 Kvalitet 
Skolan ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. 
Prognosen är att nämndmålet inte kommer att nås. Målet har två styrtal och prognosen 
är att vi inte når en av årets måltal. 
För styrtalet Antal elever som söker sig till andra grundskolor i åk 9, i andra 
kommuner med måltalet 9 så vet vi att 17 stycken elever har sökt grundskola utanför 
kommunen. 
Personalomsättningen ska vara låg. Prognosen är att vi når årets måltal. 

Alla elever ska ha en skolgång som präglas av trygghet och hälsa.  
Prognosen är att nämndmålet kommer att nås. Målet har tre styrtal och prognosen är att 
vi når årets måltal för samtliga av dessa. 
Elevers upplevelse av att kunna påverka skolarbetet i årskurs 9 ska öka. Prognosen är 
att vi når årets måltal. 
Elevers trygghet i årskurs 9 ska öka. Prognosen är att vi når årets måltal. 
Elevers upplevelse av att kunna nå kunskapskraven i årskurs 9 ska öka. Prognosen är 
att vi når årets måltal. 

Alla elever ska ha en skolgång som präglas av studiero.  
Prognosen är att nämndmålet kommer att nås. Målet har ett styrtal och prognosen är att 
vi når årets måltal för detta styrtal. 
Elevers studiero i årskurs 9 ska öka. Prognosen är att vi når årets måltal. 

Alla elever ska mötas av en inkluderande lärmiljö.  
Prognosen är att nämndmålet inte kommer att nås. Målet har tre styrtal och prognosen är 
att vi inte når årets måltal för dessa. 
Elevers motivation i årskurs 9 ska öka. Prognosen är att vi inte når årets måltal. 
Måltalet mättes inte 2020, men för 2019 var utfallet 49%. Årets måltal är 75% vilket är 
svårt att tro att vi kommer att nå. Även om andel elever som är behöriga till 
yrkesprogram har ökat samt andelen elever som anser sig ha tillräcklig studiero för att 
utföra sina arbetsuppgifter, så är 26% en stor ökning. Korrelationen mellan behörighet 
till yrkesprogram, studiero och motivation är stor. 
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka. Prognosen är att 
vi inte kommer att nå måltalet. Efter årets pandemi kan det vara svårt för vissa elever att 
nå behörigheten till yrkesprogrammen. 
Andel elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år. Prognosen är att vi inte når årets 
måltal. Covid-19 har orsakat studieskuld, vilket gör att en del elever behöver ha längre 
tid på sig för att ta examen. 
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4 Ekonomiskt utfall T1 

Nämnd Sektor BUDGET 
år 

Budget 
ack 

UTFALL 
ack Avvikelse Avvikelse

 % PROGNOS ProgAvvik 

6 Barn- och 
utbildningsnämnden 

SEKTOR BILDNING -579 845 -195 104 -183 206 11 899 93,9% -579 845 0 

         

Sektor Funktion        

SEKTOR 
BILDNING 

600 BILDNING, STAB -240 832 -80 243 -66 337 13 906 82,7% -236 632 4 200 

SEKTOR 
BILDNING 

601 GYMNASIET OCH 
VUXENUTBILDNING 

-56 593 -18 526 -18 502 24 99,9% -56 593 0 

SEKTOR 
BILDNING 

603 GRUNDSKOLA -178 039 -60 387 -63 467 -3 080 105,1% -182 040 -4 000 

SEKTOR 
BILDNING 

604 FÖRSKOLA OCH 
PEDAGOGISK OMSORG 

-98 989 -34 233 -33 456 777 97,7% -99 189 -200 

SEKTOR 
BILDNING 

605 KULTURSKOLAN -5 392 -1 714 -1 442 272 84,2% -5 392 0 

Summa 6  -579 845 -195 104 -183 206 11 899 93,9% -579 845 0 
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Barn- och utbildningsnämndens nettobudget för 2021 uppgår till 579,8 mnkr, vilket kan 
jämföras med föregående års nettobudget på 561,1 mnkr. För perioden visar nämnden 
ett överskott på 11,9 mnkr. 
Ett överskott på 13,9 mnkr finns på de "Centrala kontona", detta är kostnader som är av 
gemensam karaktär såsom skolskjuts, hyror och måltider. På centrala konton finns 
också budget för köp av externa elevplatser och nämndens reserv. De stora positiva 
avvikelserna finns för statsbidrag som inte har fördelats ännu och nämndens reserv. 
Grundskolan visar ett underskott för perioden som uppgår till 3,1 mnkr. De större 
negativa avvikelserna återfinns på Kristinelundskolan, Österbyskolan och 
Grundsärskolan. 

5 Prognos helår 

Prognos 

För barn- och utbildningsnämnden som helhet prognostiseras en budget i balans. 
Övergripande 
För de övergripande posterna prognostiseras ett överskott på 4,2 mnkr. Överskottet 
förväntas komma från nämndens reserv och statsbidrag. Sektor Bildning kommer att 
utöka ledningstjänst med 25 % på förskolan på grund av en ökad belastning av nya 
förskolor som ska planeras och byggas samt av de nya paviljongerna i Alunda inför 
hösten 2021. 
Förskola 
Inom förskolan så ser det ut som att Tärnan får det svårt att klara sig på tilldelade 
resurser och prognostiserar ett underskott på 200 tkr. 
Grundskola 
För grundskolan prognostiseras ett underskott på 4,2 mnkr. Underskottet är fördelat 
enligt nedan: 

• Kristinelund, - 550 tkr 
• Ekeby, -150 tkr 
• Österbyskolan, - 1,2 mnkr 
• Grundsärskolan, - 1,8 mnkr 
• Vretaskolan, - 300 tkr 

Grundsärskolan har fått in fler elever senaste året vilket inneburit en del anpassningar 
och utökning av klasser som resulterat i högre kostnader än tilldelad ram. 
För de övriga grundskolor som förväntas visa negativt resultat finns det en utmaning i 
att få till en bra organisation som effektivt kan använda de resurser som finns fördelat 
på det antal barn som enheten har. Dessutom behöver det ses över vilka arbetssätt som 
behöver förändras för att passa den budgettillgång som finns. 
Kristinelund kommer att bli en liten F-3 skola till hösten 2021 och kommer att få svårt 
att få en budget i balans med så få elever. 
Gymnasiet och vuxenutbildningen 
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För gymnasiet och vuxenutbildningen prognostiseras en budget i balans tillsammans. 

Åtgärder 

• Säkerställa en organisation som effektivt kan använda de resurser som finns 
fördelat på det antal barn som enheten har 

• Se över vilka arbetssätt som behöver förändras för att passa den budgettillgång 
som finns tillgänglig 

Åtgärd Tkr 

  

  

  

6 Investeringsprognos, helår 

Investeringsprognos, helår 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar budget i balans för investeringarna. 

Vilka projekt avviker 

Projektet att flytta Hammarskolan till Vreta, Gimo 8034, skolan är inte avslutat ännu, 
inväntar fortfarande fakturor. För att slutföra projektet behövs mer investeringsmedel. 
Projekt Österbyförskola 8039, 2 miljoner flyttas till 2022. 

Tabell 

Projekt Avvikelse Tkr 

Gimo 8034 - 300 000 

Projekt Österby + 2000 000 
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7 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter 

Sektor Funktion BUDGET 
år 

Budget 
ack 

UTFALL 
ack Avvikelse Avvikelse 

% PROGNOS ProgAvvik 

Funktion Enhet        

600 BILDNING, 
STAB 

6000 BILDNING, STAB 5 068 1 689 5 620 3 930 332,6% 5 068 0 

 6001 BoU-kontor -6 069 -1 989 -1 900 89 95,5% -6 069 0 

 6002 BUN -1 494 -498 -374 124 75,0% -1 494 0 

 6003 Skolledningen -100 -33 -88 -54 262,9% -100 0 

 6005 Köp/försäljning 
platser 

-70 530 -23 510 -23 747 -237 101,0% -70 530 0 

 6006 Fastighetskostnader -105 831 -35 277 -31 969 3 308 90,6% -105 831 0 

 6007 Skolmåltider -24 448 -8 149 -8 386 -236 102,9% -24 448 0 

 6008 
Skolskjuts/inackordering 

-26 521 -8 840 -10 013 -1 173 113,3% -26 521 0 

 6009 Kapitalkostn o 
investeringar 

-3 647 -1 216 -1 191 25 98,0% -3 647 0 

 6011 BO övergripande, 
Övrigt 

-7 260 -2 420 5 710 8 130 -236,0% -2 860 4 200 

Summa 600  -240 832 -80 243 -66 337 13 906 82,7% -240 832 4 200 

         

601 GYMNASIET 
OCH 

6010 GY.SKOLA, 
VUX.UTB OCH AME 
CENT 

-2 782 -910 -896 14 98,5% -2 782 0 
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VUXENUTBILDNIN
G 

 6701 
BRUKSGYMNASIET 

-36 542 -11 939 -11 049 890 92,5% -36 542 0 

 6702 
MODERSMÅLSENHET
EN 

-4 587 -1 506 -1 285 221 85,4% -4 587 0 

 6801 KOMMUNENS 
AKTIVITETSANSVAR 

-679 -222 -233 -11 105,1% -679 0 

 6901 
VUXENUTBILDNING 

-12 003 -3 950 -5 039 -1 089 127,6% -12 003 0 

Summa 601  -56 593 -18 526 -18 502 24 99,9% -56 593 0 

         

603 GRUNDSKOLA 6020 GRUNDSKOLA 
CENTRALT 

-11 570 -3 783 -3 749 34 99,1% -11 570 0 

 6201 EDS FRITIDS -4 172 -1 483 -1 357 126 91,5% -4 172 0 

 6202 KRISTINELUNDS 
FRITIDS 

-2 246 -906 -868 38 95,8% -2 246 0 

 6204 ÖREGRUNDS 
FRITIDS 

-2 135 -817 -795 22 97,3% -2 135 0 

 6207 VRETA FRITIDS -3 117 -1 111 -1 286 -175 115,8% -3 117 0 

 6208 OLAND FRITIDS -4 234 -1 607 -1 113 494 69,3% -4 234 0 

 6209 EKEBY FRITIDS -736 -240 -174 65 72,8% -736 0 

 6210 ÖSTERBYBRUK 
FRITIDS 

-3 682 -1 132 -1 302 -170 115,0% -3 682 0 
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 6290 FRITIDSKLUBB 
GIMO 

-322 -104 -122 -18 117,0% -322 0 

 6291 FRITIDSKLUBB 
ÖSTHAMMAR 

-304 -12 0 12 0,0% -304 0 

 6301 
FRÖSÅKERSSKOLAN 

-30 888 -9 159 -9 232 -73 100,8% -30 888 0 

 6302 EDSSKOLAN -10 624 -4 406 -4 625 -219 105,0% -10 624 0 

 6303 
KRISTINELUNDSSKOL
AN 

-5 581 -2 188 -2 744 -556 125,4% -6 331 -550 

 6305 ÖREGRUNDS 
SKOLA 

-7 372 -2 533 -2 628 -95 103,8% -7 372 0 

 6307 VALLONSKOLAN -19 603 -6 605 -6 988 -383 105,8% -19 603 0 

 6308 VRETASKOLAN -8 638 -2 996 -3 186 -190 106,3% -8 938 -300 

 6310 OLANDSSKOLAN -31 713 -10 565 -10 775 -211 102,0% -31 713 0 

 6311 EKEBY SKOLA -1 216 -396 -522 -126 131,8% -1 366 -150 

 6312 
ÖSTERBYSKOLAN 

-23 620 -8 159 -9 029 -871 110,7% -24 820 -1 200 

 6401 
GRUNDSÄRSKOLA 

-6 266 -2 148 -2 754 -606 128,2% -8 066 -1 800 

 6402 11:ANS FRITIDS 0 -37 -216 -179 579,2% 0 0 

Summa 603  -178 039 -60 388 -63 467 -3 080 105,1% -182 039 -4 000 
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604 FÖRSKOLA 
OCH PEDAGOGISK 
OMSORG 

6030 FÖRSKOLA OCH 
PED.OMSORG CENTR 

-6 938 -2 266 -2 409 -143 106,3% -6 938 0 

 6101 LOGÅRDEN 
FÖRSKOLA 

-8 861 -3 087 -3 082 5 99,8% -8 861 0 

 6102 TOMTBERGA 
FÖRSKOLA 1 

-6 756 -2 351 -2 260 91 96,1% -6 756 0 

 6103 MARIEBERG 
FÖRSKOLA 

-8 334 -3 118 -2 753 365 88,3% -8 334 0 

 6104 NYA 
TOMTBERGA 
FÖRSKOLA 2 

-4 844 -1 596 -1 540 56 96,5% -4 844 0 

 6105 SKUTAN 
FÖRSKOLA 

-6 000 -2 027 -2 062 -34 101,7% -6 000 0 

 6106 TÄRNAN 
FÖRSKOLA 

-1 070 -358 -513 -154 143,0% -1 270 -200 

 6108 RUBINEN 
FÖRSKOLA 

-5 902 -2 063 -2 203 -140 106,8% -5 902 0 

 6109 DIAMANTEN 
FÖRSKOLA 

-8 355 -2 847 -2 504 343 88,0% -8 355 0 

 6111 FURUSTUGAN 
FÖRSKOLA 

-12 088 -4 204 -4 067 137 96,7% -12 088 0 

 6113 ALMA FÖRSKOLA -8 398 -2 876 -2 897 -22 100,8% -8 398 0 

 6114 EKEBY 
FÖRSKOLA 

-2 993 -1 067 -1 119 -52 104,8% -2 993 0 
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 6116 GRANEN 
FÖRSKOLA 

-6 902 -2 420 -2 077 344 85,8% -6 902 0 

 6117 EKEN FÖRSKOLA -9 402 -3 259 -3 370 -111 103,4% -9 402 0 

 6123 FAMILJEDAGHEM 
ALUNDA 

-1 821 -587 -535 52 91,1% -1 821 0 

 6131 ÖPPEN 
FÖRSKOLA 

-325 -106 -65 41 61,4% -325 0 

Summa 604  -98 989 -34 233 -33 456 777 97,7% -99 189 -200 

         

605 
KULTURSKOLAN 

6501 KULTURSKOLAN -5 392 -1 714 -1 442 272 84,2% -5 392 0 

Summa 605  -5 392 -1 714 -1 442 272 84,2% -5 392 0 

         

Summa 6  -579 845 -195 104 -183 206 11 899 93,9% -579 845 0 

         
 







 

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Uppföljning av 2018 års  

granskningar 
Rapport  
Östhammars kommun 

 

 
 
  
 

KPMG AB 

2021-03-24 

Antal sidor 13 

 



 

 1 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Confidential 

Östhammars kommun 
 Uppföljning av 2018 års granskningar 
 
 2021-03-24 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Inledning/bakgrund 4 
2.1 Syfte, avgränsning och revisionsfrågor 4 
2.2 Revisionskriterier 4 
2.3 Ansvarig nämnd/styrelse 4 
2.4 Metod 4 

3 Resultat av uppföljningen 5 
3.1 Granskning av budgetprocessen och prognossäkerheten 5 
3.2 Granskning av konsulttjänster 7 
3.3 Granskning av lokalförsörjning och fastighetsunderhåll 9 
3.4 Granskning av tillsynsverksamheten inom bygg- och 

miljönämnden 10 
3.5 Granskning av förtroendekänsliga poster 10 

4 Slutsats och rekommendationer 12 
 
 
 



 

 2 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

1 Sammanfattning 
KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp 2018 års re-
visionsrapporter. Syftet med uppföljningen var att studera om och bedöma de eventu-
ella åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas rekommendationer i 2018 
års revisionsgranskningar. Följande granskningar från 2018 har följts upp: 

— Granskning av budgetprocessen och prognossäkerheten 
— Granskning av konsulttjänster 
— Granskning av lokalförsörjning och fastighetsunderhåll 
— Granskning av tillsynsverksamheten inom bygg- och miljönämnden 
— Granskning av förtroendekänsliga poster 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till stor del 
hörsammat de bedömningar och rekommendationer som revisionen lämnade i sam-
band med 2018 år verksamhetsrevisionsgranskningar. Efter genomförd uppföljning 
lämnas ett antal rekommendationer som presenteras nedan. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

— stärka den interna kontrollen av budget- och prognosarbetet genom att löpande ut-
värdera risker kopplade till processerna. 
— säkerställa att den reviderade budgetprocessen inklusive tillhörande beskrivningar 
tydligt kommuniceras ut samt att dessa finns tillgängliga på kommunens intranät. 
— säkerställa att upphandlingar tar höjd för eventuella överprövningar så att kommu-
nen inte står utan avtal då behov av inköp föreligger. 
— överväga risker kopplade till inköp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med 
intern kontroll. 
— se över möjligheten att ta fram egna nyckeltal för drift och underhåll med syfte att 
jämföra med andra kommuner. 
— överväga risker kopplade till förtroendekänsliga poster i samband med arbetet med 
intern kontroll. 
— säkerställa att de medarbetare som är involverade i processen vad gäller handlägg-
ning av förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att 
minska risker för fel. 
Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att: 

— i likhet med socialnämnden, genomföra en inventering av befintliga avtal med syfte 
att säkerställa att samtliga avtal finns i kommunens avtalsdatabas. 
— överväga risker kopplade till inköp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med 
intern kontroll. 
— säkerställa att de medarbetare som är involverade i processen vad gäller handlägg-
ning av förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att 
minska risker för fel. 
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Vi rekommenderar socialnämnden att: 
— överväga risker kopplade till inköp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med 
intern kontroll. 
— säkerställa att de medarbetare som är involverade i processen vad gäller handlägg-
ning av förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att 
minska risker för fel. 
 
Vi rekommenderar bygg- och miljönämnden att: 
— i likhet med socialnämnden, genomföra en inventering av befintliga avtal med syfte 
att säkerställa att samtliga avtal finns i kommunens avtalsdatabas. 
— överväga risker kopplade till inköp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med 
intern kontroll. 
— se över hur förvaltningen på ett bättre sätt kan nyttja och höja kvaliteten vad gäller 
kvalitetshandboken.  
— säkerställa att de medarbetare som är involverade i processen vad gäller handlägg-
ning av förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att 
minska risker för fel. 
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2 Inledning/bakgrund 
2.1 Syfte, avgränsning och revisionsfrågor 

Syftet med uppföljningen är att studera om och bedöma de eventuella åtgärder som 
vidtagits med anledning av revisionens rekommendationer i 2018 års revisionsgransk-
ningar. 
Uppföljningen avser verksamhetsrevisionsrapporter som genomfördes under 2018 och 
inte bokslut och delårsbokslut. Uppföljningen avser de bedömningar och rekommendat-
ioner som lämnades i 2018 års granskningar. Följande granskningar från 2018 har 
följts upp: 

— Granskning av budgetprocessen och prognossäkerheten 
— Granskning av konsulttjänster 
— Granskning av lokalförsörjning och fastighetsunderhåll 
— Granskning av tillsynsverksamheten inom bygg- och miljönämnden 
— Granskning av förtroendekänsliga poster 

2.2 Revisionskriterier 
Bedömningen har sin utgångpunkt i främst: 

— Kommunallagen 6 kap. 
— Tillämpningsbara interna regelverk, policyer och beslut 

2.3 Ansvarig nämnd/styrelse 
Ansvarig nämnd/styrelse framgår i respektive granskning.  

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom avstämningar med ansvariga tjänstemän inom 
berörda förvaltningar/sektorer. En enkät har skickats ut med uppföljande frågor som 
har sin utgångspunkt i de bedömningar och rekommendationer som lämnades vid 2018 
års granskningar. Vid behov har avstämning även genomförts via telefon. Granskning 
av viss dokumentation har genomförts i syfte att bekräfta genomförda åtgärder. 
Samtliga berörda tjänstemän som deltagit vid arbetet med uppföljningen har givits möj-
lighet att faktagranska rapporten. 
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3 Resultat av uppföljningen 
3.1 Granskning av budgetprocessen och prognossäkerheten 

Syftet med 2018 års granskning var att bedöma om kommunens budgetprocess och 
arbetet med att säkerställa prognoser var anpassade till kommunens behov av att pla-
nera och följa upp verksamheten. Granskningen avsåg kommunstyrelsen, barn- och ut-
bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social-
nämnden. 
Den sammanfattande bedömningen var att det inte fanns tillräckligt tydligt beskrivna 
processer för planerings- och budgetarbetet samt prognosarbetet. Följande rekommen-
dationer lämnades i samband med granskningen: 

Budgetprocesser 

— Kommunens övergripande budgetprocess bör beskrivas och finnas på intranätet 
med länkar till respektive styrelse/nämnds budgetprocess. Detta ger möjlighet till 
bra information om budgetprocessen och allt som hör till denna i form av krav på 
planering, budgetering, upprättande av olika dokument som årsbudget och delårs-
berättelse, användning av teknikstöd med mera. 

— Kommunen bör överväga att ta fram en beskrivning hörande till budgetprocesserna, 
där koppling finns till beskrivningar av risker och internkontrollplaner. 

— Barn- och utbildningsförvaltningen bör utnyttjas för att delge sin erfarenhet till övriga 
förvaltningar gällande beskrivningar och innehåll i styrmodeller och processer, samt 
kommunikation rörande detta. 

— Det bör ske en avstämning mellan nämnderna/förvaltningarna efter att de satt sina 
nämndmål och styrtal så att alla har kännedom om varandras planering. 

— Kommunen bör bedöma om tidpunkten för delårsrapportering bör skjutas fram till 
slutet av augusti med hänsyn till främst barn- och utbildningsnämndens verksam-
het. Skolan slutar i mitten av juni och tre veckor senare ska delårsberättelsen vara 
klar. Det betyder att all väsentlig information inte hinns med. 

Prognosprocesser 

— Kommunen bör, som en del i en beskrivning av den övergripande budgetprocessen 
på intranätet beskriva den övergripande sammanlänkade prognosprocessen som 
avser respektive styrelse/nämnds prognosprocess och det prognosarbete som sker 
där. Detta förutsätter att styrelse/nämnd har beskrivit sin prognosprocess, till exem-
pel som socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

— Förvaltningarna och dess ekonomer bör starta ett samarbete för utbyte av informat-
ion om vilka underlag, kvalitetssäkrande metoder och teknikstöd som är lämpliga att 
använda på nämndnivå för prognosarbetet. Informationsutbytet bör innehålla om-
världsanalysernas roll i prognosarbetet. 
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3.1.1 Uppföljning av granskningen 
Från januari 2021 arbetar kommunen i en ny organisation där stora delar av ekonomi-
hanteringen finns samlad i en organisation med gemensam chef. Respektive nämnd 
och förvaltning/sektor är kopplad till den centrala ekonomifunktionen genom bland an-
nat månadsvisa ekonomiavstämningar. Uppdraget är att stärka samverkan och skapa 
ett mer robust ekonomiarbete. 
Enligt uppgift pågår en revidering av kommunens budgetprocess och kommunfullmäk-
tige väntas fastställa en ny processbeskrivning i april 2021. Enligt inkomna svar finns 
det två separata förslag på styrdokument: ”Regler för budgetprocessen” och ”Regler för 
budgetuppföljningsprocessen”. I förslaget till regler för budgetuppföljningsprocessen 
beskrivs prognosprocessen generellt för kommunens samtliga nämnder. Syftet är att 
samtliga nämnder ska arbeta enhetligt. När reglerna är beslutade ska de enligt uppgift 
publiceras på intranätet. 
Vid uppföljningstillfället har nämnder och förvaltningar/sektorer tillgång till anvisningar 
till årsredovisning 2020 i Stratsys, en tidplan för ekonomiprocessen och tidigare delårs- 
och årsbokslut på intranätet. Utöver det finns även mallar för resultaträkningen för re-
spektive nämnd tillgänglig.  
Enligt inkomna svar framgår det att internkontrollplaner inte ingår i den översyn av bud-
getprocessen som genomförts. Detta uppfattas som en fråga som bör diskuteras vi-
dare. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har varit delaktiga vid framtagandet av den nya pro-
cessen. 
Målarbetet diskuteras enligt uppgift löpande i samband med kommunledningsgruppens 
sammankomster. 
Utöver det har socialnämnden infört återkommande avstämningar utifrån styrmodellen 
och ekonomiprocessen. Enhetschefer med ekonomiska underskott har genomfört en 
budgetuppföljning till nämnden varje halvår. Utöver det har ekonomiuppföljningar även 
genomförts mellan enhets- och verksamhetschefer samt så kallade frukostmöten avse-
ende ekonomi i balans. 
Årsvisa möten hålls mellan socialnämndens- och barn- och utbildningsnämndens ar-
betsutskott och förvaltningsledningar med fokus på bland annat den ekonomiska plane-
ringen och nämndernas målstyrning.  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om nya nämndmål sommaren 2019, som därefter 
kommunicerades ut till övriga nämnder. 
Avseende tidpunkten för delårsrapporteringen bedömer sektor Bildning att nuvarande 
planering fungerar väl för nämndens verksamhet. En större uppföljning genomförs 
även i juni. 

3.1.2 Bedömning 
Vår bedömning är att en stor del av de rekommendationer som lämnades i samband 
med granskningen 2018 har lett till åtgärder. Vi kan konstatera att det vid uppföljnings-
tillfället genomförs en revidering av kommunens budgetprocess. Vi ställer oss positiva 
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till att kommunens omorganisation kan möjliggöra en ökad samverkan och samarbete 
mellan nämnder och förvaltningar/sektorer. 
Det har utifrån vad vi erfar inte genomförts några förändringar i arbetet för att stärka re-
lationen mellan budget- och prognosarbetet och den interna kontrollen. Det arbetet bör 
enligt vår bedömning utvärderas vidare vid ett senare tillfälle.  
Med bakgrund av detta bedömer vi att det fortfarande kvarstår arbete för att säkerställa 
tydligt beskrivna processer för planerings- och budgetarbetet, samt prognosarbetet. Vi 
rekommenderar kommunstyrelsen att: 

— stärka den interna kontrollen av budget- och prognosarbetet genom att löpande ut-
värdera risker kopplade till processerna. 

— säkerställa att den reviderade budgetprocessen inklusive tillhörande beskrivningar 
tydligt kommuniceras ut samt att dessa finns tillgängliga på kommunens intranät. 

3.2 Granskning av konsulttjänster 
Syftet med granskningen var att bedöma om den interna kontrollen avseende köpta 
konsulttjänster var tillräcklig. Granskningen omfattade inköpta konsulttjänster under pe-
rioden januari-oktober 2017 och avsåg kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämn-
den, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. 
Den sammanfattande bedömningen var att den interna kontrollen avseende köpta kon-
sulttjänster i huvudsak var tillräcklig. Följande rekommendationer lämnades i syfte att 
stärka den interna kontrollen: 

— Det finns behov att uppdatera de skriftliga policyerna, riktlinjerna och rutinbeskriv-
ningarna så att dessa till fullo återspeglar nu gällande lagstiftning kring upphand-
ling. 

— Vad gäller kommunens avtalsdatabas ska det säkerställas att samtliga av kommu-
nens tecknade avtal finns med i databasen. I samband med granskningen framgår 
att arbetet med att lägga in avtal i databasen sker löpande. 

— Det bör säkerställas att ramavtal löper på varandra då avrop sker, dvs. så att det 
inte förekommer perioder då ramavtal saknas. 

— I samtliga fall då konsulter anlitas ska det genomföras någon form av upphandling. 
Efter upphandling ska ett skriftligt avtal tecknas med leverantören. Det ska finnas 
en tydlig dokumentation kring hur konsulter anlitas och kommunens riktlinjer avse-
ende direktupphandling ska följas. 

— Den upphandling som görs och de avtal som skrivs i samband med att konsulter 
anlitas ska täcka samtliga delar som kan bli aktuella i förhållandet mellan parterna. 

3.2.1 Uppföljning av granskningen 
Kommunens upphandlingsenhet, som bildades under 2018, ansvarar för att genomföra 
kommunens samtliga upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader över 100 000 
kronor. Enligt inkomna svar pågår vid uppföljningstillfället en revidering av kommunens 
inköpspolicy och av riktlinjerna för upphandling och direktupphandling. Inköps- och 
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upphandlingspolicy ska behandlas i kommunfullmäktige den 27 april 2021 och kommu-
nens riktlinjer för upphandling behandlas av kommunstyrelsen 1 juni 2021. 
 
Upphandlingsenheten ansvarar för kommunens avtalskatalog. Genomför verksamheter 
en upphandling där avtal tecknas ska det enligt interna rutiner lämnas till upphandlings-
enheten för registrering i avtalskatalogen. 
 
Enligt upphandlingsansvarig vid Verksamhetsstöd har en inventering av upphandlade 
avtal genomförts av upphandlingsenheten. Enligt uppgift bör dock ett fortsatt arbete ge-
nomföras för att säkerställa att det inte finns avtal, vid övriga nämnder, som inte läm-
nats in till upphandlingsenheten. Utifrån avstämningen framgår att socialnämndens 
verksamheter genomfört en inventering under 2019. Därefter har samtliga avtal som 
inkommit diarieförts enligt rutin.  
Alla avtal i avtalsdatabasen följs upp med hjälp av systemstödet som påminner använ-
daren om när det är dags att förlänga avtalet alternativt genomföra en ny upphandling. 
Utöver systemstödet genomförs löpande avstämningsmöten mellan förvaltning-
arna/sektorerna och kommunens upphandlingsenhet för att säkerställa behovet av nya 
upphandlingar. I samband med uppföljningen framkom att det vid exempelvis överpröv-
ning kan uppstå en period då avtal inte finns på plats vid avtalstidens slut. 
Kommunens riktlinjer för upphandling och direktupphandling upplevs vara tydliga kring 
vad som gäller vid inköp. Riktlinjerna styrs utifrån beloppsgränser. Vid upphandling av 
konsulttjänster är rekommendationen att inköpet, oavsett belopp, ska dokumenteras 
samt att avtalet täcker samtliga delar som kan bli aktuella. Det har enligt uppgift inte 
genomförts någon uppföljning eller intern kontroll för att säkerställa att detta genomförs 
ändamålsenligt. 

3.2.2 Bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att granskade nämnder till stor del hörsammat revi-
sorernas rekommendationer från 2018 års granskning. Vi ser det som positivt att soci-
alförvaltningen/sektor omsorg har genomfört en inventering av verksamhetens avtal för 
att säkerställa att samtliga avtal finns i kommunens avtalsdatabas.  
Enligt uppgift kan det uppstå perioder då kommunen står utan avtal, på grund av till ex-
empel en överprövning. Vår bedömning är att ansvariga upphandlare måste tillse att 
upphandlingsprocessen tar höjd för en eventuell överprövning för att försäkra sig om 
att kommunen inte står utan avtal och tvingas att genomföra otillåtna direktupphand-
lingar. Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att:  

— säkerställa att upphandlingar tar höjd för eventuella överprövningar så att kommu-
nen inte står utan avtal då behov av inköp föreligger. 

— överväga risker kopplade till inköp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med 
intern kontroll. 
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3.3 Granskning av lokalförsörjning och fastighetsunderhåll 
Syftet med 2018 års granskning var att bedöma kommunens system för att tillgodose 
och identifiera behovet av verksamhetslokaler, samt om kommunens underhåll av fas-
tigheter är tillräckligt eller om det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt per-
spektiv. Granskningen avsåg kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, bygg- 
och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. 
Följande rekommendationer lämnades till kommunstyrelsen: 

— Ta fram nyckeltal för såväl drift som underhåll, som möjliggör jämförelser med 
andra kommuner och/eller branschnyckeltal. 

— Ta fram styrdokument som tydligt anger vad som ska prioriteras av underhållsåtgär-
der. 

— Upprätta långsiktiga underhållsplaner i fastighetssystemet för att underlätta priorite-
ringar och beräkning av underhållsskulden.  

— Upprätta en plan/strategi om hur underhållsskulden ska hanteras, antingen om den 
ska kvarstå eller hur den ska elimineras och i så fall under vilken tidshorisont. 

3.3.1 Uppföljning av granskningen 
Uppföljningen visar att kommunen inte arbetat fram några nyckeltal som hänvisas till i 
revisorernas första rekommendation. Utifrån avstämningen framgår att sektorerna lö-
pande använder sig av bland annat REPAB1 och Kolada2 för jämförelse och uppfölj-
ning. 
Enligt uppgift pågår ett arbete med att ta fram centrala styrdokument avseende kom-
munens underhållsåtgärder. Arbetet pågår och ska enligt uppföljningen vara färdigt un-
der våren 2021. I samband med uppföljningen har vi erhållit regler för investeringspro-
cessen (KF 2021-03-02 §6) samt utkast/arbetsmaterial som ännu inte behandlats av 
kommunstyrelsen.  
Det finns, vid uppföljningstillfället, inget fullödigt fastighetssystem3 på plats. En förstu-
die som syftade till att undersöka marknad och kostnader genomfördes vinter 2019/vår 
2020. Kostnaden för att köpa in ett nytt fastighetssystem bedömdes vara för stor just 
vid tillfället. Kommunen har ett felanmälningssystem, Incit. Detta är dock inte ett hel-
täckande fastighetssystem utan används primärt för felanmälan. Enligt Verksamhets-
stöd finns långsiktiga underhållsplaner framtagna. Granskarna har inte erhållit exempel 
på dessa i samband med uppföljningen. 
Riktlinjer för kommunens strategiska lokalförsörjningsarbete har enligt uppgift beslutats 
av kommunstyrelsen. Granskarna har inte erhållit datum eller protokoll för beslutet i 
samband med uppföljningen. Vid uppföljningstillfället pågår ett arbete med att färdig-
ställa kommunens lokalförsörjningsplan som ska vara färdig under 2021. Målet är att 
planen ska inarbetas i budgetprocessen inför 2022. 

 
1 REPAB Fakta Årskostnader är hjälpmedel för den som vill jämföra egna nyckeltal för drift- och underhåll med andras. 
2 I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns underlag för analyser och jämförelser utifrån över 4 500 nyckeltal. 
3 Fastighetssystem – heltäckande system där all fakta kopplat till mark och fastigheter finns. Till detta system kan även 
felanmälning kopplas. 



 

 10 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

3.3.2 Bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis hörsammat de rekom-
mendationer som lämnades i 2018 års granskning. Det är positivt att kommunen avser 
att besluta om en plan för underhållsskulden. Vi bedömer det även som positivt att det 
pågår ett arbete för att ta fram centrala styrdokument kopplade till lokalförsörjning och 
fastighetsunderhåll. Efter genomförd uppföljning rekommenderas kommunstyrelsen att: 

— se över möjligheten att ta fram egna nyckeltal för drift och underhåll med syfte att 
jämföra med andra kommuner. 

3.4 Granskning av tillsynsverksamheten inom bygg- och miljö-
nämnden 
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har erforderlig kontroll över 
tillsynsverksamheten, samt om gällande riktlinjer på området efterlevs. Granskningen 
omfattade bygg- och miljönämndens tillsynsverksamhet. 
Den sammanfattande bedömningen var att organiseringen av tillsynen bedömdes som 
ändamålsenlig. I samband med granskningen lämnades följande rekommendationer: 

— Fortsätta arbetet med att skapa rutiner och processbeskrivningar att samla i kvali-
tetshandboken. 

— Försök planera mer än 700 timmar per inspektör och år för tillsyn. 

3.4.1 Uppföljning av granskningen 
Uppföljningen visar att ansvarig nämndsförvaltning fortsatt arbetet med att ta fram ru-
tin- och processbeskrivningar under 2019–2020. Användningen av kvalitetshandboken 
uppges fortfarande vara bristfällig. Bland annat nämns rutiner för uppdatering och intro-
duktion för nyanställda som några av de områden som behöver utvecklas.  
Vid uppföljningstillfället har varje inspektör inplanerat mellan 800–850 timmar per år av-
sett för tillsyn beroende på verksamhet. 

3.4.2 Bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att bygg- och miljönämnden hörsammat 2018 års 
rekommendationer i tillräcklig utsträckning. Efter genomförd granskning rekommende-
rar vi nämnden att: 

— se över hur förvaltningen på ett bättre sätt kan nyttja och höja kvaliteten vad gäller 
kvalitetshandboken.  

3.5 Granskning av förtroendekänsliga poster 
Syftet med granskningen var att bedöma om den interna kontrollen avseende hante-
ringen av förtroendekänsliga poster i kommunen var tillräcklig. Granskningen avsåg 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt socialnämnden. 
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Den sammanfattande bedömningen var att kommunens interna kontroll inte var helt till-
räcklig. Revisorerna bedömde att det fanns utrymme för vissa förbättringar som kan 
stärka den interna kontrollen. I samband med granskningen lämnades följande rekom-
mendationer: 

— Stärka kommunens kontrollarbete och vidta åtgärder i syfte att minimera antalet fel-
konteringar. 

— Ta fram mallar för utgifter vid representation och konferenser i syfte att stödja med-
arbetarna i arbetet och säkerställa att tillräckliga underlag finns till de förtroende-
känsliga posterna. 

— Säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om momsreglerna vid represen-
tation. 

3.5.1 Uppföljning av granskningen 
Uppföljningen visar att kommunens centralt styrda kontrollarbete inte upplevs ha för-
ändrats sedan 2018 års granskning. Samtidigt uppges att respektive sektor arbetar lö-
pande med sina interna kontrollplaner. Barn- och utbildningsnämndens intern kontroll-
plan 2020 innehöll bland annat kontroll av representation. Även sektor samhälle har 
genomfört stickprovskontroller för att säkerställa att det inte gjorts några felkonteringar. 
En lathund avseende kontering av moms vid representation har arbetats fram. Utöver 
det har ekonomisystemet en inbyggd kontroll som säkerställer att vissa konton kräver 
kompletterande underlag vid kontering. 
Det har inte genomförts några utbildnings- eller informationsinsatser avseende moms-
regler sedan 2018 års granskning. I avstämningen framgår att framtagen lathund har 
varit ett visst stöd i fortsatt arbete. Samtidigt framgår uppfattningen att eftersom samt-
liga medarbetare inte är involverade i handläggningen av förtroendekänsliga poster, är 
det därmed inte aktuellt att informera om momsregler till samtliga medarbetare.  

3.5.2 Bedömning 
Vår bedömning är att granskade nämnder inte hörsammat revisionens rekommendat-
ioner i tillräckligt hög utsträckning. Vi bedömer att det kvarstår arbete med den övergri-
pande interna kontrollen för att säkerställa en minskning av felkonteringar. Vi bedömer 
det som positivt att två nämnder genomfört kontroller under 2020. 
Samtliga medarbetare har inte användning för regler för momshantering vid represen-
tation. De medarbetare som är involverade i processen vad gäller handläggning av för-
troendekänsliga poster bör enligt vår bedömning möjliges löpande utbildning och in-
formation kring reglerna för att minska risken för fel. 
Efter genomförd uppföljning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att: 

— överväga risker kopplade till förtroendekänsliga poster i samband med arbetet med 
intern kontroll. 

— säkerställa att de medarbetare som är involverade i processen vad gäller handlägg-
ning av förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att 
minska risker för fel.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till stor del 
hörsammat de bedömningar och rekommendationer som revisionen lämnade i sam-
band med 2018 år verksamhetsrevisionsgranskningar. Efter genomförd uppföljning 
lämnas ett antal rekommendationer som presenteras nedan. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

— stärka den interna kontrollen av budget- och prognosarbetet genom att löpande ut-
värdera risker kopplade till processerna. 
— säkerställa att den reviderade budgetprocessen inklusive tillhörande beskrivningar 
tydligt kommuniceras ut samt att dessa finns tillgängliga på kommunens intranät. 
— säkerställa att upphandlingar tar höjd för eventuella överprövningar så att kommu-
nen inte står utan avtal då behov av inköp föreligger. 
— överväga risker kopplade till inköp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med 
intern kontroll. 
— se över möjligheten att ta fram egna nyckeltal för drift och underhåll med syfte att 
jämföra med andra kommuner. 
— överväga risker kopplade till förtroendekänsliga poster i samband med arbetet med 
intern kontroll. 
— säkerställa att de medarbetare som är involverade i processen vad gäller handlägg-
ning av förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att 
minska risker för fel. 
 
Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att: 

— i likhet med socialnämnden, genomföra en inventering av befintliga avtal med syfte 
att säkerställa att samtliga avtal finns i kommunens avtalsdatabas. 
— överväga risker kopplade till inköp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med 
intern kontroll. 
— säkerställa att de medarbetare som är involverade i processen vad gäller handlägg-
ning av förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att 
minska risker för fel. 
 
Vi rekommenderar socialnämnden att: 
— överväga risker kopplade till inköp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med 
intern kontroll. 
— säkerställa att de medarbetare som är involverade i processen vad gäller handlägg-
ning av förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att 
minska risker för fel. 
 
Vi rekommenderar bygg- och miljönämnden att: 
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— i likhet med socialnämnden, genomföra en inventering av befintliga avtal med syfte 
att säkerställa att samtliga avtal finns i kommunens avtalsdatabas. 
— överväga risker kopplade till inköp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med 
intern kontroll. 
— se över hur förvaltningen på ett bättre sätt kan nyttja och höja kvaliteten vad gäller 
kvalitetshandboken.  
— säkerställa att de medarbetare som är involverade i processen vad gäller handlägg-
ning av förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att 
minska risker för fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum som ovan 

KPMG AB 

Anders Petersson Anna Hammarsten 
Certifierad kommunal yrkesrevisor Granskare 
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