FÖLJEBREV – LOKALA LÄGESBILDER TRYGGA OCH GODA UPPVÄXTVILLKOR
Hur kompletterar vi den lokala lägesbilden?
Det är viktigt att undersöka uppväxtvillkoren ur ett rättighetsperspektiv, alla barn har rätt till goda och
trygga uppväxtvillkor, så hur tillgodoser vi alla barns rättigheter i vår kommun? De lokala lägesbilderna
är kommunövergripande och kan behöva kompletteras med lokal kunskap och statistik.
Exempelvis kan lägesbilden kompletteras med:
Kunskap och/eller statistik från olika delar av kommunen
Utfall bland olika grupper barn
Fler indikatorer
Målgruppsdialog
Kunskap om kommunens socioekonomiska sammansättning (könsuppdelad statistik över
inkomstnivå, arbetslöshet, trångboddhet, utbildningsnivå mm)
Kunskapsbaserat arbete – hur kan vi arbeta utifrån en lokal lägesbild?
Det är viktigt att prioritera och hantera orsaker till problem med ”rätt” insatser. Oavsett vilken
skyddsfaktor vi vill arbeta med är det viktigt att följa en kunskapsbaserad arbetsprocess för att
säkerställa att vi gör rätt saker, får effekt i det vi gör och att vi kan följa upp insatserna. Utifrån olika
metodböcker och modeller för sakområden som ANDTS, brottsförebyggande arbete med flera har vi
sammanfattat stegen i en kunskapsbaserad process i snurran på bilden:

Vi vill följa en kunskapsbaserad process för att säkerställa att vi:
-

Arbetar tillsammans utanför våra stuprör.
Arbetar utifrån lokal lägesbild som visar de problem som finns i just vår kommun.
Analyserar orsaker till problem. Statistik ger oss ”symptom” men vi behöver titta på vad som
ligger bakom dessa.
Gör målgruppsanpassade insatser som adresserar det som vi vill åtgärda.
Följer upp arbetet och utvärderar så att insatserna har den effekt som önskas.

Förändringar sedan 2020 års lägesbild
För er som redan använt er av den förra lägesbilden som togs fram 2020, följer information om
ändringar som gjorts i uppdateringen 2022.
I vissa fall har dataunderlaget ändrats sedan den föregående lägesbilden. Detta beror huvudsakligen
på att Region Skånes Folkhälsoenkät inte har exakt samma utformning varje gång. Att frågor har tagits
bort har lett till att vissa mått inte kunnat uppdateras. Detta har haft olika konsekvenser:
•

•

Två index har slagits ihop till ett. De tidigare indexen Otillåtande normer kring bruk av tobak,
alkohol och narkotika och Föräldrar med otillåtande attityder till barnets problembeteenden har
i denna version slagits ihop till indexet Föräldrar med otillåtande attityder kring bruk av
alkohol.
”Upplevd låg tillgång till tobak, alkohol och narkotika” har bytt vissa indikatorer och därmed bytt
namn för att bättre spegla vad den mäter: ”Lågt användande av tobak, alkohol och
narkotika”.

Kan man jämföra resultaten med tidigare lägesbild?
Det går inte att jämföra indexvärden från tidigare år med 2022 års lägesbild. Detta då den
underliggande statistiken från framförallt Region Skåne är förändrad och omarbetade. Om man ändå
vill jämföra resultaten med tidigare års lägesbild bör man istället titta på kommunens placering relativt
övriga kommuner och huruvida denna förändrats. Se exempel på Burlövs lägesbild från 2020 och 2022.

Uppväxtvillkoret är God föräldraförmåga. Om vi tittar på lägesbilden för 2020 är det tydligt att Burlöv
ligger ungefär på snittet för kommuner i Skåne, både för flickor och pojkar. Om vi istället tittar på
staplarna för 2022 så ser vi att pojkar ligger kvar på skånesnittet men att flickor numera utmärker sig i
positiv bemärkelse relativt skånesnittet. Resultatet för flickor har således förbättrats relativt övriga
Skåne.
På sätt som beskrivs ovan kan tidsjämförelser genomföras, om än begränsat. Det går till exempel inte
att göra tolkningen: pojkar hade 83 senast men nu 72 så värdet har försämrats. Värdet 83 och 72 är
framtaget i relation till Skånes värde totalt. Alla mått måste ställas i relation till övriga kommuner i
Skåne, det är så lägesbilden är uppbyggd.

