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Resultat enkätsundersökning Om mig 2017 (18/KS 0095)
Sammanfattning
”Om mig” är en webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för fjärde
gången hösten 2017. Enkäten, som riktas till ungdomar i grundskolans årskurs 8 och i
gymnasiets årskurs 2, är ett samarbete mellan länets kommuner, länsstyrelsen och Region
Östergötland. 2017 genomfördes enkäten i samtliga kommuner i länet.
Utgångspunkten i arbetet är ungdomars eget perspektiv på hälsa och livsstil och ungdomar är
delaktiga i framtagande och utformning av enkätfrågor liksom tolkning och användning av
resultat.
Enkäten ”Om mig” innehåller, förutom bakgrundsfrågor, frågor inom följande livsområden
Familj & vänner
Hälsa & livsstil
Tobak & alkohol
Skola & fritid
Livet & framtiden
Enkäten finns i två versioner, en grundversion och en kortare version anpassad för elever
inom särskoleverksamheten och elever med språksvårigheter. Den har genomgående en hög
svarsfrekvens - 2017 svarade 467 av Motalas elever i grundskolans årskurs 8 på enkäten,
vilket motsvarar 86,6 %. I gymnasiets årskurs 2 valde 324 elever, 70,4 %, att svara.
Förhoppningen är att enkäten ska bidra till förståelse för ungdomars livsvillkor i Motala och
underlätta arbetet för barns och ungas hälsa inom region och kommun, inte minst inom
skolans verksamsamhet.
I bilagor redovisas hur elever i Motala svarat på enkätfrågorna. På www.regionostergotland.se
finns rapporten ”Om mig – Ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil” att ladda ner. I
rapporten redovisas svaren på länsnivå 2014-2016. I denna rapport har resultatet analyserats
utifrån ålder, kön, ursprung, ekonomisk situation, eventuell funktionsnedsättning och olika
programval i gymnasieskolan.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse redovisning av resultat från enkätundersökningen ”Om mig” i Motala
2014-2017
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Om mig 2017 grundskola
Om mig 2017 grundskola kortversion
Om mig 2017 gymnasieskola
Om mig 2017 gymnasieskola kortversion

Behandling av ärendet
Under överläggningen yttrar sig Johnny Karlberg, Jangunnar Hjalmarson, Caroline Unéus,
Kerstin Lundberg, Kaveh Moazzez och ordföranden.

Beslut
1 Redovisning av resultaten från enkätundersökningen ”Om mig” avseende Motala 20142017 godkänns.
2 Kommunstyrelsen vill se en uppföljning vid sitt sammanträde den 4 september gällande hur
rapporten tagits upp i verksamheten samt exempel på åtgärder som vidtagits utifrån resultatet i
enkäten.

Expedieras till
Utvecklingsstrateg samhällsbyggnad, KSAU
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