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Avdelningen för Vård och omsorg
Sara Roxell

Nyckeltalslista Barn och unga
Som ett stöd i att ta fram underlag för hur situationen är för barn och unga inom
kommun, län och landsting finns det på KOLADA, kommun- och
landstingsdatabasen, www.kolada.se framtaget ett antal nyckeltal som kan ge en bild
av barn och ungas uppväxtvillkor.
Så här kommer du åt nyckeltalsresultaten för Din kommun eller ditt Landsting på
KOLADA:
1.
2.
3.
4.
5.

Gå till www.kolada.se
Välj Färdiga presentationer
Välj fokusområde (kommun alt. landsting)
Välj kategorin ”Barn och unga i fokus”
Välj kommun- alternativt landstingspresentationen.

Nyckeltalen visas nu i tabell i KOLADA och Du kan fritt arbeta med underlaget.
Exempelvis lägga till/ta bort nyckeltal eller jämföra resultaten med andra kommuner.
Du kan också ändra antal år som visas eller visa resultaten i diagram eller karta.
Länkar för hjälp att komma vidare:
Hjälpavsnitt: http://www.kolada.se/portal.php?page=gor_sa_har
Instruktionsfilm: www.kolada.se
Kontakta oss: http://www.kolada.se/portal.php?page=index/about
Några krav har ställts på nyckeltalen:


Nyckeltalen ska kunna redovisas på kommun- eller landstingsnivå för att ge en
bild av den lokala situationen och därigenom underlätta analysen.



Nyckeltalen ska komma från redan befintliga, regelbundna mätningar som görs
i landet, för att undvika nya insamlingar.



Nyckeltalen ska utifrån forskning och allmän kunskap vara relevanta gällande
barn och ungas uppväxtvillkor.



Nyckeltalen ska spänna över hela barnets livssituation (familjens situation,
hälsa, utbildning och fritid) men ska inte vara för många eftersom det måste
vara hanterbart.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Nyckeltalen presenteras här nedan:
Barn och ungdomar 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel
(%)
Beskrivning
Antal invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll dividerat med totalt antal invånare
0-19 år, multiplicerat med 100. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg
inkomst eller socialbidrag. Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den
socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en
norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger normen för dessa utgifter
definieras detta som låg inkomst. Med socialbidrag menas att sådant erhållits minst en
gång under året. Källa: SCB (LISA).
Relevans
Forskning har visat att det finns ett samband mellan ekonomisk utsatthet och
skolprestationer, fysisk och psykisk hälsa samt möjligheter att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Referenser
Salonen, T. (2012) Barns ekonomiska utsatthet. Årsrapport 2012:2. Rädda Barnen.
Socialstyrelsen. (2010). Social rapport 2010. Artikelnr: 2010-3-11. Publicerad på
www.socialstyrelsen.se.
Barn och ungdomar 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst
grundskoleutbildning, andel (%)
Beskrivning
Antal invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning dividerat
med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Avser 31/12. Källa: SCB
(LISA).
Relevans
Socioekonomiska faktorer påverkar barn och ungas skolresultat. Föräldrarnas
utbildningsnivå är en av dessa faktorer och det har visat sig att andelen barn som
klarar grundskolans mål är lägre bland barn vars föräldrar saknar eftergymnasial
utbildning.
Referenser
Socialstyrelsen. (2010). Social rapport 2010. Artikelnr: 2010-3-11. Publicerad på
www.socialstyrelsen.se.
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Barn och ungdomar 0-19 år med minst en långtidsarbetslös förälder
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 0-19 år med minst en långtidsarbetslös
förälder, andel (%)
Beskrivning
Antal invånare 0-19 med minst en långtidsarbetslös förälder dividerat med totalt antal
invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Avser 31/12. Källa: SCB (LISA).
Relevans
Att vara långtidsarbetslös är en påfrestning för den arbetslöse och kan orsaka bl a
hälsoproblem och låg självkänsla. Den ekonomiska situationen blir också oftast
lidande. När en förälder är långtidsarbetslös kan det även påverka den övriga familjen.
Referenser
El-Khouri, B.M. & Strandberg, A. & Sundell, K. (2005). Riskfaktorer för
normbrytande beteenden. Skillnader mellan flickor och pojkar i tonåren. (FoU-rapport
2005:17.) Forsknings- och Utvecklingsenheten, Stockholms stadsledningskontor.
Hämtad från: http://www.prevention.se/PDF/2005-17.pdf

Barn och ungdomar 0-19 år med minst en förälder med sjuk-aktivitetsersättning
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 0-19 år med minst en förälder med sjuk- eller
aktivitetsersättning, andel (%)
Beskrivning
Antal invånare 0-19 med minst en förälder med sjuk- eller aktivitetsersättning
dividerat med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Avser 31/12.
Källa: SCB (LISA).
Relevans
För att få sjuk- eller aktivitetsersättning ska arbetsförmågan stadigvarande vara nedsatt
med minst en fjärdedel för samtliga arbeten på arbetsmarknaden. Orsaken till
ersättningen kan vara mycket varierande mellan individer. Att vara sjuk kan vara en
påfrestning på både individen och dess familj.
Referenser
Försäkringskassan. (u.å.). Sjukersättning eller aktivitetsersättning. Hämtad 20 augusti,
2013, från http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/sjuk_lange_sa/
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Utrikesfödda barn och ungdomar, 0-19 år
Nyckeltalsnamn KOLADA: Utrikes födda invånare 0-19 år, andel (%)
Beskrivning
Andel av kommunens invånare i åldern 0-19 år som är födda i annat land än Sverige.
Beräknas som antal invånare 0-19 år som är födda i annat land än Sverige dividerat
med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Avser 31/12. Källa: SCB.
Relevans
Barn och ungdomar som fötts utomlands är inte en homogen grupp. Konsekvenserna
av att ha flyttat till Sverige kan variera stort beroende på ursprungsland, orsak till
flytten och andra faktorer i individens och familjens liv. Arbetslösheten bland
utlandsfödda vuxna är betydligt högre än för svenskfödda. Därför är det viktigt att det
finns ett bra stöd för utlandsfödda barn och ungdomar så att de kan klara språk,
skolgång och integrering i samhället oavsett föräldrarnas situation.
Referenser
Salonen, T. (2012) Barns ekonomiska utsatthet. Årsrapport 2012:2. Rädda Barnen.

Andel barn och ungdomar 0-20 år i biståndsbedömd öppenvård
Nyckeltalsnamn KOLADA: Barn och unga 0-20 år som var föremål för individuellt
behovsprövade öppna insatser, andel (%)
Beskrivning
Antal barn och unga 0-20 år som den 1/11 var föremål för någon av följande
individuellt behovsprövade öppna insatser: särskild behandlingsplan enligt SoL,
personligt stöd enligt SoL, kontaktperson/familj enligt SoL, kontaktperson eller
behandling enligt 22 § LVU, dividerat med antal invånare 0-20 år den 31/12
multiplicerat med 100. Källa: Socialstyrelsen och SCB.
Relevans
Öppenvård är personligt behovsprövade insatser enligt Socialtjänstlagen, t ex olika
former av strukturerade öppenvårdsprogram, behovsprövat personligt stöd eller
kontaktperson/-familj. Ett högt värde på detta nyckeltal kan tolkas på olika sätt, som
att det finns stora psykosociala problem/behov i kommunen eller som att
socialtjänsten lyckas få med sig familjer i tidiga insatser vilket då skulle kunna minska
senare problem. Det kan också spegla kultur, ambitioner och resurser inom
socialtjänsten. Därför måste nyckeltalet ställas i relation till dessa delar samt till andra
nyckeltal. Med ett högt tal kan dock konstateras att det finns en stor andel barn som
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bedömts vara i behov av behandling eller stöd. Ett lågt tal behöver nödvändigtvis inte
visa på motsatsen.
Referenser
Socialstyrelsen. (2013). Barn och unga – insatser år 2012. Vissa insatser enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU). Artikelnr 2013-6-40. Publicerad på www.socialstyrelsen.se.

Barn och ungdomar 0-20 år placerade på institution eller i familjehem
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 0-20 år placerade i institution eller familjehem,
antal/1000
Beskrivning
Antal barn och unga 0-20 år placerade på institution den 1/11 plus Antal barn och
unga 0-20 år placerade i familjehem den 1/11, dividerat med antal invånare 0-20 år
den 31/12. Multipliceras med tusen för redovisning i antal per 1000 invånare 0-20 år.
Källa: Socialstyrelsen och SCB.
Relevans
De barn som inbegrips i detta nyckeltal är placerade utanför hemmet på institution
eller HVB (hem för vård och boende) eller i familjehem. Placeringen är gjord enligt
Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU). Värdet på detta nyckeltal kan tolkas på olika sätt. Ett lågt värde kan t ex
tolkas som att de allvarliga psykosociala problemen bland barn och unga i kommunen
är små, att kommunen har lyckats med tidiga insatser eller att kommunen inte tagit det
ansvar den har att ge de barn och unga som behöver placeras den hjälp de har rätt till.
Värdet på nyckeltalet kan också spegla kultur, ambitioner och resurser inom
socialtjänsten. Därför behöver en fördjupad analys göras och nyckeltalet ställas i
relation till dessa delar samt till andra nyckeltal. Oavsett anledning så innebär ett högt
värde ett stort gemensamt ansvar för dessa särskilt utsatta barn och unga från samtliga
myndigheter som finns runt barnen.
Referenser
Socialstyrelsen. (2013). Barn och unga – insatser år 2012. Vissa insatser enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU). Artikelnr 2013-6-40. Publicerad på www.socialstyrelsen.se.
Socialstyrelsen. (2010). Social rapport 2010. Artikelnr: 2010-3-11. Publicerad på
www.socialstyrelsen.se.
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Verkställda vräkningar som berör barn och ungdomar
Nyckeltalsnamn KOLADA: Verkställda vräkningar som berör barn och ungdomar,
antal/100 000 inv
Beskrivning
Antal barn och ungdomar berörda av verkställda vräkningar (avhysningar) dividerat
med antal invånare totalt, multiplicerat med 100 000. Med barn avses ett minderårigt
barn som bor tillsammans med ensamstående eller sammanboende föräldrar. Här ingår
även de barn som bor växelvis samt umgängesbarn som bor med sin förälder minst 30
dagar per år. Källa: Kronofogden.
Relevans
Att som barn vara med om en vräkning kan skapa en otrygg situation för barnet.
Barnet blir kanske tvunget att flytta ifrån kamrater, skola/förskola och andra saker
som är viktiga i deras liv. Om tiden efter vräkningen dessutom innebär tillfälliga
bostadslösningar blir otryggheten än större. Socialtjänsten har ansvar för att bevaka
barnperspektivet vid avhysningsrisk och tillsynsmyndigheten har uttalat att det inte är
en skälig levnadsnivå för barn att behöva flytta mellan olika bostadslösningar. Detta
nyckeltal har också en koppling till bostadsbeståndet i kommunen och då barn berörs
av vräkning behövs ofta ett samarbete med aktörer på bostadsmarknaden.
Referenser
Nilsson, A. & Flyghed, J. Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer:
Förekomst, orsaker och konsekvenser. Kriminologiska institutionen. Stockholms
universitet. Kap. 6 i Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn
Socialstyrelsen. (2013). Barn och ungas hälsa, vård och omsorg. Artikelnr: 2013-315. Publicerad på www.socialstyrelsen.se.
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Verkställda vräkningar av barn och ungdomar, som andel av totalt antal
ansökningar
Nyckeltalsnamn KOLADA: Verkställda vräkningar som andel av totalt antal
ansökningar, andel (%)
Beskrivning
Antal barn berörda av verkställda vräkningar (avhysningar) dividerat med Antal barn i
registrerade ansökningar om vräkning (avhysning), multiplicerat med 100. Med barn
avses ett minderårigt barn som bor tillsammans med ensamstående eller
sammanboende föräldrar. Här ingår även de barn som bor växelvis samt
umgängesbarn som bor med sin förälder minst 30 dagar per år. Källa: Kronofogden.
Relevans
Att som barn leva med hotet om att familjen kan bli vräkt från sin bostad kan vara
otryggt för barnet. För en del barn händer detta vid upprepade tillfällen under
uppväxten. Socialtjänsten har ansvar för att bevaka barnperspektivet vid
avhysningsrisk och tillsynsmyndigheten har uttalat att det inte är en skälig levnadsnivå
för barn att behöva flytta mellan olika bostadslösningar. Detta nyckeltal har också en
koppling till bostadsbeståndet i kommunen och då barn berörs av vräkning behövs
ofta ett samarbete med aktörer på bostadsmarknaden.
Referenser
Nilsson, A. & Flyghed, J. Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer:
Förekomst, orsaker och konsekvenser. Kriminologiska institutionen. Stockholms
universitet. Kap. 6 i Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn

Barn 1-5 år, inskrivna i förskola
Nyckeltalsnamn KOLADA: Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%
Beskrivning
Antal barn 1-5 år inskrivna i förskola dividerat med antal barn 1-5 år. Avser samtlig
regi. Källa: Skolverket och SCB.
Relevans
God barncentrerad pedagogisk verksamhet har visat sig ge positiva resultat för att
motverka barns utagerande psykiska problem. Det tenderar också att ha en positiv
påverkan på andra former av psykiska problem samt inlärningssvårigheter. Dessutom
ger en god förskoleverksamhet en bra förberedelse inför skolstarten. Nyckeltalet visar
endast inskrivna i förskolan, inte huruvida förskolan bedriver en god pedagogisk
verksamhet.
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Referenser
Bremberg, S. (2001). Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa? En
kunskapsöversikt. Statens folkhälsoinstitut 2001:25. Hämtad från:
http://www.fhi.se/PageFiles/3156/forskola.pdf
Skolverket. (2005). Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i förskolan.

Trygg i skolan, årskurs 5
Nyckeltalsnamn KOLADA: Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%)
Beskrivning
Andel elever som på en fyrgradig svarsskala svarat stämmer helt och hållet eller
stämmer ganska bra på frågan: Jag känner mig trygg i skolan. Avser elever i årskurs 5
i kommunen. Källa: Egen uppgift i kommunen och SKL.
Relevans
Skolan ska erbjuda eleverna en miljö präglad av stabilitet, trygghet och studiero. Att
känna trygghet underlättar möjligheten att tillgodogöra sig kunskap och att utvecklas
som människa. Otrygghet i skolan bör tas på största allvar.
Referenser
Skolverket. (2007). Trygghet och studiero i skolan – information om nya
bestämmelser. Hämtad från http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskol
bok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1734
Sveriges kommuner och landsting (2013) Öppna jämförelser Grundskola. Publicerad
på www.skl.se
Andel elever som nått målen i alla ämnen, årskurs 9
Nyckeltalsnamn KOLADA: Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt,
andel (%)
Beskrivning
Andel (%) av avgångseleverna i årskurs 9 som uppnått målen, d v s betyget Godkänd
eller högre, i samtliga ämnen under läsåret. Uppgifterna avser elever i kommunala och
fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Källa Skolverket
(Siris)
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Relevans
Goda skolprestationer har visat sig vara den viktigaste skyddsfaktorn mot framtida
psykosociala problem, och omvänt också den viktigaste riskfaktorn. Låga skolresultat
i årskurs 9 ökar risken för t ex missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, arbetslöshet,
utanförskap mm. Att nå målen i alla ämnen ökar förutsättningarna för fortsatta studier.
Referenser
Socialstyrelsen. (2010). Social rapport 2010. Artikelnr: 2010-3-11. Publicerad på
www.socialstyrelsen.se.
Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram
Nyckeltalsnamn KOLADA: Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram,
hemkommun, andel (%)
Beskrivning
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal
elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och
kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i
kommunen. Uppgiften avser läsår. Källa: Skolverket och SCB.
Relevans
Goda skolprestationer har visat sig vara den viktigaste skyddsfaktorn mot framtida
psykosociala problem, och omvänt också den viktigaste riskfaktorn. Låga skolresultat
i årskurs 9 ökar risken för t ex missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, arbetslöshet,
utanförskap mm. Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram är den lägsta
behörighetsnivån och således viktig att uppnå för att öka chanserna till anställning
efter genomförd skolgång och möjliggöra fortsatta studier.
Referenser
Socialstyrelsen. (2010). Social rapport 2010. Artikelnr: 2010-3-11. Publicerad på
www.socialstyrelsen.se.
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Genomsnittlig betygspoäng efter avslutade gymnasiestudier
Nyckeltalsnamn KOLADA: Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,
genomsnitt
Beskrivning
Elevernas sammanlagda betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning. (Kursens
poäng multiplicerat med vikt för betyg (IG=0, G=10, VG=15, MVG=20). Endast
betygsatta kurser är medräknade.), dividerat med poängsumman för respektive
nationellt program. Avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår.
Endast betygsatta kurser är medräknade. Fr.o.m. år 2010 beräknas den genomsnittliga
betygspoängen endast på kurser som ingår i det fullständiga programmet. Om eleven
har läst fler kurser, inom ramen för utökat program, påverkar detta inte
betygspoängen. Källa: SCB och Skolverket.
Relevans
Goda skolprestationer har visat sig vara den viktigaste skyddsfaktorn mot framtida
psykosociala problem, och omvänt också den viktigaste riskfaktorn. Låga skolresultat
ökar risken för t ex missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, arbetslöshet, utanförskap
mm. Höga betygspoäng underlättar fortsatta studier och ger fler valmöjligheter.
Referenser
Socialstyrelsen. (2010). Social rapport 2010. Artikelnr: 2010-3-11. Publicerad på
www.socialstyrelsen.se.
Andel unga, 17-24 år utanför arbetsmarknad och studier
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar,
andel (%)
Beskrivning
Antal invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar dividerat med totalt antal
invånare 17-24 år, multiplicerat med 100. Källa: SCB (LISA).
Relevans
Att som ung varken studera eller arbeta innebär ett utanförskap. Utan relevant
utbildning och med en tidig arbetslöshet ökar också riskerna för att även fortsatt ha
svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.
Referenser
Arbetsförmedlingen. (2013). Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden – fokus på
unga som varken arbetar eller studerar. Hämtad från:
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http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.306228a513d6386d3d85b1e/Unga_p
%C3%A5_och_utanf%C3%B6r_arbm_Rapport_2013-05-07.pdf
Antal barnbokslån
Nyckeltalsnamn KOLADA: Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-14 år
Beskrivning
Antal barnbokslån under året dividerat med antal barn 0-14 år 31/12. Källa: Kungliga
biblioteket och SCB.
Relevans
Läsningen är av stor betydelse för kunskapsinhämtning. Att läsa böcker stimulerar
läsutvecklingen och fantasin. Viktigt att poängtera är att nyckeltalet endast visar
barnbokslån på bibliotek och att många barn också läser böcker som de får tag i på
annat sätt.
Referenser
Skolverket. (u.å.). Hur påverkar förmågan att läsa och skriva inlärningen av andra
ämnen? Hämtad 20 augusti, 2013, från
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/sprakligkompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-paverkar-formagan-att-lasa-och-skrivainlarningen-av-andra-amnen-1.157526

Elever som deltar i musik- eller kulturskola
Nyckeltalsnamn KOLADA: Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel
av invånare 7-15 år, (%)
Beskrivning

Antal elever som under året deltagit i musik- eller kulturskola dividerat med antal
invånare 7-15 år. Källa: SMOK, Sveriges musik och kulturskoleråd samt SCB.
Relevans

Strukturerad fritidssysselsättning tränar barn och unga i kamratrelationer och socialt
samspel. Forskning har visat att deltagande i organiserad och strukturerad
fritidssysselsättning ökar skolprestationerna samt påverkar relationer med kamrater
och föräldrar. Att få utöva sina intressen kan också i sig ge en tillfredställelse, och en
delaktighet i samhällslivet.
Referenser
Lagerlöf, H. (2012). Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid
och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner. Doktorsavhandling,
Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete.
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Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år
Nyckeltalsnamn KOLADA: Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
Beskrivning
Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade (Statligt lokalt
aktivitetsstöd) idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den
31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av
Riksidrottsförbundets godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOKstöd. LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år dividerat med totalt
antal invånare i kommunen 7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre
än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en
ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. Källa:
Riksidrottsförbundet och SCB.
Relevans
Strukturerad fritidssysselsättning tränar barn och unga i kamratrelationer och socialt
samspel. Forskning har visat att deltagande i organiserad och strukturerad
fritidssysselsättning ökar skolprestationerna samt påverkar relationer med kamrater
och föräldrar. Att få utöva sina intressen kan också i sig ge en tillfredställelse, och en
delaktighet i samhällslivet. Deltagande i idrottsföreningar kan dessutom påverka
fysisk kondition positivt och motverka problem med övervikt och fetma.
Referenser
Lagerlöf, H. (2012). Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid
och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner. Doktorsavhandling.
Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete.
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Ungdomar 15-17 år, lagförda för brott
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 15-17 år lagförda för brott, antal/1000 inv
Beskrivning
Antal invånare 15-17 år lagförda för brott dividerat med totalt antal invånare 15-17 år.
Totala antalet invånare 15-17 år divideras med 1000 för redovisning i antal per 1000.
Med lagföring avses fällande domar i tingsrätt eller att en åklagare har utfärdat
strafföreläggande eller meddelad åtalsunderlåtelse. Med ålder avses ålder vid
lagföringsbeslutet. Vid beräkning av procentsatsen har folkmängden vid årets slut
använts. Källa: SCB och Brottsförebyggande rådet.
Relevans
Nyckeltalet visar endast de brott där någon ungdom lagförts för brottet vilket är endast
en liten del av de brott som verkligen utförs av ungdomar. Nyckeltalet påverkas också
av hur effektiv polis- och åklagarmyndigheten är och hur påföljdssystemet ser ut.
Forskningen är relativt överens om riskfaktorerna som påverkar barns och ungdomars
kriminalitet. Bristande resurser i familjen, inkonsekventa uppfostringsmetoder, tidigt
skolmisslyckande, brottstillåtande attityder, impulsivitet och en brottsbelastad
kamratgrupp är faktorer som innebär risk. Tidig kriminell debut är dessutom en
ogynnsam faktor och det är därför angeläget att förebygga och motverka barn och
ungas kriminalitet så tidigt som möjligt.
Referenser
Shannon, D. (2009). Att förebygga kriminell utveckling. Hämtad 20 augusti, 2013, från

http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/apropa/2009-12-01-att-forebygga-kriminellutveckling.html
Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken. (2007). (Ds departementsserien)
Stockholm: Socialdepartementet.

Barn med låg födelsevikt
Nyckeltalsnamn KOLADA: Barn med låg födelsevikt, antal/1000 barn
Beskrivning
Antal barn med låg födelsevikt (gestationsålder 37 veckor eller mer med födelsevikt
lägre än 2500 g) dividerat med Antal födda barn totalt. Källa: Medicinska
födelseregistret 2011, Socialstyrelsen.
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Relevans
Det finns ett samband mellan låg födelsevikt och dålig ekonomi hos föräldrarna,
moderns rökning och stress under graviditeten. Barn med låg födelsevikt riskerar att få
fortsatta hälsoproblem av olika slag under resten av livet.
Referenser
Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken. (2007). (Ds departementsserien)
Stockholm: Socialdepartementet.
Köhler, L. (2013). Barnhälsoindex för Göteborg: Ett system för att följa barns hälsa i
Göteborg och dess stadsdelar. (NHV-rapport 2013:3 R). Göteborg: Nordic School of
Public Health NHV.

Andel kariesfria 3-åringar
Nyckeltalsnamn KOLADA: Kariesfria 3-åringar, andel (%)
Beskrivning
Antal kariesfria 3-åringar dividerat med totalt antal undersökta 3-åringar, multiplicerat
med 100. Källa: Socialstyrelsen.
Relevans
Det finns ett samband mellan tandhälsa och socioekonomiska förhållanden. Forskning
har visat att karies är en indikator på barns kost- och hygienvanor, och ju yngre barnet
är desto större är föräldrarnas påverkan på barnets tandhälsa och desto allvarligare är
fynden av karies. Karies i mjölktänderna ger en prognos om personens framtida
tandhälsa.
Referenser
Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken. (2007). (Ds departementsserien)
Stockholm: Socialdepartementet.
Köhler, L. (2013). Barnhälsoindex för Göteborg: Ett system för att följa barns hälsa i
Göteborg och dess stadsdelar. (NHV-rapport 2013:3 R). Göteborg: Nordic School of
Public Health NHV.
Socialstyrelsen. (2013). Nationell utvärdering 2013 – Tandvård: Indikatorer och
underlag för bedömningar.
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Andel kariesfria 6-åringar
Nyckeltalsnamn KOLADA: Kariesfria 6-åringar, andel (%)
Beskrivning
Antal kariesfria 6-åringar dividerat med totalt antal undersökta 6-åringar, multiplicerat
med 100. Källa: Socialstyrelsen.
Relevans
Det finns ett samband mellan tandhälsa och socioekonomiska förhållanden. Forskning
har visat att karies är en indikator på barns kost- och hygienvanor, och ju yngre barnet
är desto större är föräldrarnas påverkan på barnets tandhälsa och desto allvarligare är
fynden av karies. Karies i mjölktänderna ger en prognos om personens framtida
tandhälsa.
Referenser
Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken. (2007). (Ds departementsserien)
Stockholm: Socialdepartementet.
Köhler, L. (2013). Barnhälsoindex för Göteborg: Ett system för att följa barns hälsa i
Göteborg och dess stadsdelar. (NHV-rapport 2013:3 R). Göteborg: Nordic School of
Public Health NHV.
Socialstyrelsen. (2013). Nationell utvärdering 2013 – Tandvård: Indikatorer och
underlag för bedömningar.

Antal barn och ungdomar 0-24 år, som vårdats pga övergrepp av annan person
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 0-24 år som vårdats i slutenvård pga övergrepp
av annan person, antal/100 000
Beskrivning
Antal invånare 0-24 år som vårdats i slutenvård på sjukhus pga övergrepp av annan
person dividerat med totalt antal invånare 0-24 år. Totalt antal invånare 0-24 år
divideras med 100 000 för redovisning i antal patienter per 100 000 invånare. Avser
koderna X85-Y09 i Socialstyrelsens statistikdatabas. Källa: Socialstyrelsen.
Relevans
Vid analys av detta nyckeltal är det viktigt att ha i beaktande att det är ytterst ovanligt
att övergrepp på barn leder till slutenvård på sjukhus. Många övergrepp upptäcks
överhuvudtaget inte och av de som upptäcks leder inte alla till vård i öppna former
inom sjukvården och i än lägre utsträckning leder de till slutenvård. Dessa övergrepp
har då föranlett relativt allvarliga fysiska skador.
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Referenser
Socialstyrelsen. (2011). Skador bland barn i Sverige: Olycksfall, övergrepp och
avsiktligt självdestruktiv handling

Förekomst klamydia bland ungdomar, 15-24 år
Nyckeltalsnamn KOLADA: Klamydiafall i åldern 15-24 år, antal/100 000
Beskrivning
Antal fall av klamydia i åldersgruppen 15-24 år, dividerat med antal invånare 15-24
år. Siffran multipliceras med 1000 för redovisning i antal fall per 1000 invånare 15-24
år. Källa: Smittskyddsinstitutet och SCB.
Relevans
Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna och allra vanligast är det att unga
får klamydia. För den som är smittad av klamydia innebär det vid sen eller utebliven
behandling risk för sterilitet. Klamydia ger också signaler om attityder till sex och
kondomanvändning. Notera att det inte nödvändigtvis är det landsting där patienten
blev smittad, utan där sjukdomsförekomsten anmäldes/fastställdes.
Referenser
Socialstyrelsen. (2013). Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013.
UMO – din ungdomsmottagning på nätet. (u.å.) Klamydia. Hämtad 20 augusti, 2013,
från http://www.umo.se/sex/konssjukdomar/klamydia/

Flickor 13-17 år som fött barn
Nyckeltalsnamn KOLADA: Flickor 13-17 år som fött barn, antal/1000 flickor
Beskrivning
Antal flickor 13-17 år som fött barn dividerat med totalt antal flickor 13-17 år
(medelbefolkning). Totalt antal flickor divideras med 1000 för redovisning per 1000
flickor. Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen.
Relevans
Att bli förälder under tonåren är sällan planerat. Det innebär en belastning på
mamman och försenar hennes sociala och ekonomiska oberoende.
Referenser
Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken. (2007). (Ds departementsserien)
Stockholm: Socialdepartementet.
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Köhler, L. (2013). Barnhälsoindex för Göteborg: Ett system för att följa barns hälsa i
Göteborg och dess stadsdelar. (NHV-rapport 2013:3 R). Göteborg: Nordic School of
Public Health NHV.

Flickor 13-17 år som gjort abort
Nyckeltalsnamn KOLADA: Flickor 13-17 år som gjort abort, antal/1000 flickor
Beskrivning
Antal flickor 13-17 år som gjort abort dividerat med totalt antal flickor 13-17 år
(medelbefolkning). Totalt antal flickor divideras med 1000 för redovisning per 1000
flickor. Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen.
Relevans
Nyckeltalet kan ge en bild av tonåringars attityder till sex och preventivmedel och hur
de förebyggande insatserna lyckats. Så kallade ”dagen efter piller” finns inte
representerade i detta nyckeltal. Inte heller kan orsaken till aborten utläsas, t ex
oönskad graviditet eller skador på fostret.
Referenser
Köhler, L. (2013). Barnhälsoindex för Göteborg: Ett system för att följa barns hälsa i
Göteborg och dess stadsdelar. (NHV-rapport 2013:3 R). Göteborg: Nordic School of
Public Health NHV.

Barn och ungdomar 10-24 år i slutenvård pga alkoholrelaterade diagnoser
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 10-24 år i slutenvård pga alkoholrelaterade
diagnoser, antal/1000
Beskrivning
Antal invånare i åldrarna 10-24 år i slutenvård på sjukhus pga alkoholrelaterade
diagnoser per 1000 invånare i åldern 10-24 år. Källa: Socialstyrelsen.
Relevans
Barn och ungas alkoholvanor är ett intressant nyckeltal men det har visat sig svårt att
hitta sådana nyckeltal av god kvalitet på läns- eller kommunnivå. Det nyckeltal som
idag finns att tillgå är de som vårdats på sjukhusets slutenvård pga alkoholrelaterade
diagnoser, alltså inte de som får vård i öppna former inom socialtjänst eller hälso- och
sjukvård. Nyckeltalet speglar alltså inte alkoholkonsumtion bland barn och unga.
Referenser
Socialstyrelsen. (2013). Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013.

17 (20)

2013-08-27

Socialstyrelsen. (2011). Skador bland barn i Sverige: Olycksfall, övergrepp och
avsiktligt självdestruktiv handling
Statens folkhälsoinstitut. (2013). Alkoholkonsumtion ökar risken för skador. Hämtad
20 augusti 2013 från http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Alkoholkonsumtion-okarrisken-for-skador/.

Barn och ungdomar 10-24 år i slutenvård pga narkotikarelaterade diagnoser
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 10-24 år i slutenvård pga narkotikarelaterade
diagnoser, antal/1000
Beskrivning
Antal invånare i åldrarna 10-24 år i slutenvård på sjukhus pga narkotikarelaterade
diagnoser per 1000 invånare i åldern 10-24 år. Källa: Socialstyrelsen.
Relevans
Barn och ungas narkotikavanor är ett intressant nyckeltal men det har visat sig svårt
att hitta sådana nyckeltal av god kvalitet på läns- eller kommunnivå. Det nyckeltal
som idag finns att tillgå är de som vårdats på sjukhusets slutenvård pga
narkotikarelaterade diagnoser, alltså inte de som får vård i öppna former inom
socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Nyckeltalet speglar alltså inte
narkotikakonsumtion bland barn och unga.
Referenser
Socialstyrelsen. (2013). Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013.
Statens folkhälsoinstitut. (2008). Narkotikan i Sverige: Metoder för förebyggande
arbete. Hämtad från http://www.fhi.se/PageFiles/3410/R200823_Narkotikaskrift.pdf

Barn och ungdomar 0-24 år med psykiatrisk diagnos
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 0-24 år med psykiatrisk diagnos, antal/100 000
Beskrivning
Antal invånare 0-24 år med psykiatrisk diagnos dividerat med totalt antal invånare 024 år. Totalt antal invånare divideras med 100 000 för redovisning i antal per 100 000
invånare. Källa: Socialstyrelsen.
Relevans
Psykisk ohälsa hos barn och unga är ett område där det är svårt att hitta bra nyckeltal.
Det finns ett brett spann av olika sorters psykisk ohälsa. Detta nyckeltal visar endast
dem som fått en psykiatrisk diagnos pga ett psykiskt funktionshinder eller en
funktionsnedsättning som härrör från psykisk problematik, inte dem med lindrigare
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psykisk ohälsa. Vanligtvis finns en försiktighet med att ge barn psykiatriska
diagnoser.
Referenser
Sveriges kommuner och landsting. (2012). Vad är psykisk ohälsa? Hämtad 20 augusti,
2013, från http://www.skl.se/psynk/om-psykisk-halsa/for-dig-som-aranhorig_1/vad_ar_psykisk_ohalsa_1
Barn och ungdomar 0-24 år i slutenvård pga avsiktligt destruktiv handling, 0-24
år
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 0-24 år med avsiktligt destruktiv handling,
antal/100 000
Beskrivning
Antal invånare 0-24 år som vårdats i slutenvård på sjukhus pga av avsiktlig destruktiv
handling dividerat med totalt antal invånare 0-24 år. Totalt antal invånare 0-24 år
divideras med 100 000 för redovisning i antal patienter per 100 000 invånare. Avser
koderna X60-X84 i Socialstyrelsens statistikdatabas. Källa: Socialstyrelsen.
Relevans
Förutom självmord finns det ett antal olika varianter av avsiktligt självdestruktiva
handlingar som är tecken på psykisk ohälsa. Detta nyckeltal visar endast dem som
vårdats inom sjukvårdens slutenvård och det finns alltså betydligt fler fall av
självdestruktiva handlingar som inte redovisas här.
Referenser
Socialstyrelsen. (2006). Avsiktlig självdestruktiv handling i Sverige – en
underlagsrapport. Artikelnr 2006-125-14. Publicerad på www.socialstyrelsen.se.
Socialstyrelsen. (2011). Skador bland barn i Sverige: Olycksfall, övergrepp och
avsiktligt självdestruktiv handling. Artikelnr 2011-2-13.

Barn och ungdomar 0-22 år med insatser enligt LSS
Nyckeltalsnamn KOLADA: Invånare 0-22 år med insatser enligt LSS, antal/10 000
Beskrivning
Antal personer 0-22 med insats enligt LSS av kommunerna den 1 oktober dividerat
med antal invånare totalt 0-22 år. Antal invånare totalt divideras med 10 000 för
redovisning i antal per 10 000 inv. Personer med råd och stöd som enda LSS-insats
ingår ej. Källa: Socialstyrelsen.
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Relevans
Personer med funktionsnedsättning som tillhör någon av de tre personkretsarna i 1 §
LSS har möjlighet att beviljas insatser enligt 9 § LSS. Dessa personer har på olika sätt
särskilda behov både gällande utbildning, fysisk- och psykisk hälsa samt social
situation vilket ofta behöver samordnas mellan olika myndigheter.
Referenser
Socialstyrelsen. (2013). Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst: Lägesrapport 2013. Artikelnr 2013-2-2. Publiceras på
www.socialstyrelsen.se.

Aktivitetsersättning pga psykisk ohälsa upp till 24 år
Nyckeltalsnamn KOLADA: Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och
aktivitetsersättning pga psykisk ohälsa, antal/1000
Beskrivning
Antal individer med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa (diagnos
F00-F99) i åldern 19-24 år dividerat med Antal registrerade försäkrade totalt i åldern
19-24 år. Multipliceras med 1000 för redovisning i antal per 1000. Med registrerad
försäkrad menas de som är registrerade hos försäkringskassan och därmed har
möjlighet att vara berättigad sjuk- och aktivitetsersättning. Antal registrerade
försäkrade är en siffra nära överrenstämmande med antal invånare. Avser december
månad. Källa: Försäkringskassan.
Relevans
För att få aktivitetsersättning ska arbetsförmågan stadigvarande vara nedsatt med
minst en fjärdedel för samtliga arbeten på arbetsmarknaden. Arbetsförmågan kan vara
nedsatt av många olika anledningar men detta nyckeltal visar dem som beviljats
ersättning p g a psykisk ohälsa.
Referenser
Försäkringskassan. (u.å.). Sjukersättning eller aktivitetsersättning. Hämtad 20 augusti,
2013, från http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/sjuk_lange_sa/

20 (20)

