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§ 48
Återrapportering om planerade och genomförda insatser utifrån resultatet 
av Ung Livsstil (KN 2021.017)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden godkänner de planerade och genomförda insatserna som finns i bilagan Ung 
Livsstil Återrapportering och anser att de är förenliga med resultatet från Ung Livsstil.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden gav i mars 2021 i uppdrag till kulturförvaltningen att följa upp och planera 
insatser utifrån resultatet och slutsatserna från forskningsstudien Ung Livsstil. Ung Livsstil 
genomfördes under 2019/2020 i syfte att studera kultur, idrott, fritid och hälsa bland 
ungdomar i åldern 13-15 år.

Sammanfattningsvis pekar resultatet från Ung Livsstil på att det skett en viss ökning bland 
ungdomar som vill vara i kulturhuset, biblioteket och att delta i kulturskolans verksamhet, att 
både flickor och pojkar efterfrågar fler mötesplatser med både öppen verksamhet och 
kulturevenemang, att läsningen bland pojkar fortsätter att minska och att valet av 
fritidsaktiviteter är delvis kopplat till barn och ungas socioekonomiska bakgrund.

Utifrån studiens resultat och slutsatser kring kulturskola, bibliotek och kulturenhet i 
Vallentuna kommun har varje enhet planerat och genomfört konkreta insatser utifrån uppsatta 
mål. I målformuleringarna inkluderades även de utmaningar som respektive enhetschef 
upplevde som relevanta utifrån forskningsstudien. Genom att integrera insatserna i det 
ordinarie arbetet har varje enhet utifrån befintliga resurser effektivt svarat upp mot resultatet 
från Ung Livsstil. Att arbeta utifrån mätbara mål gör att insatserna kontinuerligt kan följas 
upp och jämföras med kommande resultatet från Ung Livsstil.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-03, Återrapportering om planerade och genomförda 

insatser utifrån resultatet av Ung Livsstil
 Ung Livsstil_återrapportering
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Tjänsteskrivelse

Återrapportering om planerade och 
genomförda insatser utifrån resultatet 
av Ung Livsstil

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner de planerade och genomförda insatserna som finns i 
bilagan Ung Livsstil Återrapportering och anser att de är förenliga med resultatet från 
Ung Livsstil.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden gav i mars 2021 i uppdrag till kulturförvaltningen att följa upp och 
planera insatser utifrån resultatet och slutsatserna från forskningsstudien Ung Livsstil. 
Ung Livsstil genomfördes under 2019/2020 i syfte att studera kultur, idrott, fritid och 
hälsa bland ungdomar i åldern 13-15 år.

Sammanfattningsvis pekar resultatet från Ung Livsstil på att det skett en viss ökning 
bland ungdomar som vill vara i kulturhuset, biblioteket och att delta i kulturskolans 
verksamhet, att både flickor och pojkar efterfrågar fler mötesplatser med både öppen 
verksamhet och kulturevenemang, att läsningen bland pojkar fortsätter att minska och 
att valet av fritidsaktiviteter är delvis kopplat till barn och ungas socioekonomiska 
bakgrund.   

Utifrån studiens resultat och slutsatser kring kulturskola, bibliotek och kulturenhet i 
Vallentuna kommun har varje enhet planerat och genomfört konkreta insatser utifrån 
uppsatta mål. I målformuleringarna inkluderades även de utmaningar som respektive 
enhetschef upplevde som relevanta utifrån forskningsstudien. Genom att integrera 
insatserna i det ordinarie arbetet har varje enhet utifrån befintliga resurser effektivt 
svarat upp mot resultatet från Ung Livsstil. Att arbeta utifrån mätbara mål gör att 
insatserna kontinuerligt kan följas upp och jämföras med kommande resultatet från 
Ung Livsstil. 

Konsekvenser för barn
Genom att arbeta med resultatet från Ung Livsstil bidrar det till att utveckla kulturen 
för barn och unga i Vallentuna kommun. 
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Återrapportering om planerade och 
genomförda insatser utifrån resultatet 
av Ung Livsstil 

Forskningsstudien Ung Livsstil genomfördes i Vallentuna kommun under 
2019/2020 i syfte att studera kultur, idrott, fritid och hälsa bland ungdomar 
i åldern 13-15 år. Utifrån studiens resultat och slutsatser kring kulturskola, 
bibliotek och kulturenhet formulerade respektive enhetschef lång- och 
kortsiktiga mål som sen kopplades till konkreta insatser. I 
målformuleringarna inkluderades även de utmaningar som respektive 
enhetschef upplevde som relevanta utifrån forskningsstudien. Genom att 
integrera insatserna i det ordinarie arbetet har varje enhet utifrån befintliga 
resurser effektivt kunnat arbeta med resultatet från Ung Livsstil. Målen bidrar 
även till att kontinuerligt följa upp resultatet från Ung Livsstil inför nästa 
forskningsstudie som genomförs.

Statistik från Ung Livsstil kopplat till kulturenhetens verksamhet utgick 
främst från frågeställningar kring kulturhuset. Däremot fanns statistik på vad 
ungdomar tycker att Vallentuna kommun ska satsa på inom kultur och fritid. 
Resultatet visade att satsningar på natur kom på tredje plats av fem möjliga. 
Detta resultat var intressant för kulturenhetens målformuleringar och insatser 
eftersom natur och kulturmiljöer är starkt sammankopplade och att de är 
beroende av varandra för att locka fler besökare.

De övergripande slutsatserna från Ung Livsstil i Vallentuna kommun är 
följande:

• Pojkars utövande av kultur är generellt svagt i jämförelse med idrott.
• Ett visst ökat intresse finns från både pojkar och flickor att vara i 

kulturhuset, biblioteket och att delta i kulturhusets verksamhet.
• En hög andel av flickorna men även bland pojkarna uppger att det 

finns ett intresse för natur- och friluftsaktiviteter.
• Elever i kulturskolan kommer generellt från en socioekonomisk 

bakgrund där föräldrarnas utbildningsnivå är hög.
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• Flertalet unga som utövar kultur slutar då de fyllt 15 år och där syns en 
minskning redan från 13 års ålder.

• Pojkars läsning minskar generellt och kan kopplas till låga betyg.
• Biblioteket är en viktig mötesplats för ungdomar från olika 

socioekonomiska bakgrunder.

Kulturenhet

Resultat 
• En ökad andel unga varav 4 procent flickor och 6 procent pojkar 

uppger att de vill vara i kulturhuset.
• 8 procent av pojkarna respektive 15 procent av flickorna uppger att 

kommunen i första hand ska satsa på kultur.
• 47 procent av ungdomarna efterfrågar film och bioklubb, 26 procent 

konserter och 18 procent festivaler. I alla tre kategorier har en ökning 
skett från 2015 till 2019.

• Ungdomarna tycker att det viktigaste med kulturhuset är mysiga 
möbler, bra Wi-Fi, bra café samt flera studieplatser. 

• 70 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna tycker att det är 
viktigt med en mötesplats där de kan göra olika aktiviteter eller att de 
kan välja att bara vara. 

Mål och strategi
Målen är uppdelade på långsiktiga och kortsiktiga och är kopplade till 
konkreta insatser.

1. Att fler unga besöker kulturhuset och andra lokaler.
• Utöka erbjudanden för unga i kulturhuset.
• Öka antalet kulturaktiviteter för unga i kulturförvaltningens 

lokaler.
2. Att skapa nya föreningsformer för unga.

• Kommunicera ut bidraget snabbpengen till fler unga
• Skapa kulturaktiviteter till unga utanför centralorten

3. Att integrera kultur och natur
• Skapa fler interna och externa samarbeten där kultur och natur 

integreras.
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Planerade och pågående insatser
• Den 1 oktober anordnade Ungkulturgruppen en kulturnatt för 

ungdomar mellan 15-21 år på Vallentuna teater och Mega fritidsgård. 
Ett 50-tal ungdomar besökte evenemanget där de fick ta del av och 
prova på olika kulturaktiviteter som till exempel filmvisning, konsert 
och poetry slam. Ung kulturnatts syfte var att öka kulturutbudet för 
ungdomar mellan 15-21 år. Detta utifrån att Ung Livsstil pekade på en 
ökad efterfrågan hos både pojkar och flickor på festivaler och 
konserter. 
Dessutom bidrog Ung kulturnatt till målet med att öka nyttjandet av 
kulturförvaltningens lokaler. Den övergripande slutsatsen utifrån 
utvärderingen av Ung kulturnatt är att för att lyckas nå fler ungdomar 
krävs återkommande evenemang där målgruppen involveras i både 
planering och genomförande. En direkt positiv effekt av Ung 
kulturnatten är att det interna samarbetet över förvaltningsgränserna 
har ökat. 

 Vallentuna kommun erhåller årligen bidrag för Skapande skola där 
kulturförvaltningen genom olika arrangemang når målgruppen barn 
och unga upp till nionde klass. Däremot är öppna aktiviteter där 
ungdomar själva får utöva eller ta del av ungdomskultur färre i antal. 
Detta gäller speciellt aktiviteter som riktar sig till målgruppen 
ungdomar 15-21 år. Denna målgrupp är i regel svår att nå, men genom 
att utveckla kommunikationen av bidraget snabbpeng och att 
arrangera Ung kulturnatt så genomförs insatser vars resultat kan ligga 
till grund för fortsatta satsningar. 

• Att öppna upp för att fler ungdomar kan vistas i kulturhuset har varit 
svårt på grund av pandemin men det pågår samtal om att planera för 
fler kulturaktiviteter som riktar sig till ungdomar. Tanken är att satsa 
på fler verksamheter inom kultur som både engagerar, involverar och 
skapar intresse hos ungdomarna. 

• Det pågår ett arbete med att förbättra kommunikationen och tilltalet 
kring snabbpeng på kommunens hemsida, samt att involvera coacher 
som kan fungera som bollplank till ungdomarna både i arbetet med 
projektidén och ansökan. Två ungdomsmålgrupper har identifierats 
utifrån ålderskategorierna, 15-19 år och 19-25 år. Utifrån 
målgrupperna planeras insatser utifrån valda marknadskanaler. Detta 
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är ett bra sätt för att integrera fler ungdomarna i kulturen, där de 
själva får skapa och utöva kultur. 

 
• Förstudien kring samlokaliseringen av bibliotek, fritidsgård, 

kulturskola och kulturenhet kommer svara på behov och omfattning 
av planerade kulturaktiviteter för barn och unga i Karby.

• En ansökan till Region Stockholm har lämnats in för att genomföra en 
förstudie som undersöker projektidén med att utveckla natur- och 
kulturaktiviteter i Runriket. Projektidén föddes utifrån projektet med 
Katastrofleden och är ett samarbete mellan Vallentuna och Täby 
kommun. Syftet är att utifrån värdefulla natur- och kulturvärden öka 
attraktiviteten för bland annat ungdomar att ta del av både kultur- och 
naturupplevelser. Det är även ett led i att skapa en god och attraktiv 
livsmiljö i Vallentuna kommun. Detta är ett sätt att svara upp mot det 
generellt ökade intresset för natur och friluftsliv, både för vuxna men 
även från barn och unga. Ett samarbete mellan kultur och natur kan 
gynna utvecklingen av Runriket men även andra kulturmiljöer. 

Bibliotek

Resultat 
• Besöksanledningen bland pojkar och flickor är att träffa kompisar, att 

använda internet följt av att låna/läsa böcker och tidskrifter samt att 
plugga.  

• 9 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna uppger att de vill 
besöka biblioteket oftare.

• 20 procent av flickorna uppger att de vill läsa mer på fritiden.
• Andelen pojkar som läser mer än 1 gång i månaden minskade från 20 

procent till 14 procent mellan åren 2015 till 2019.
• Pojkar i Vallentuna läser mer sällan än pojkar i Täby och Knivsta 

kommun.
• Andelen pojkar som tycker att Vallentuna kommun ska satsa på 

biblioteket har ökat från 5 till 13 procent mellan åren 2015 till 2019.
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Mål och strategi
Målen är uppdelade på långsiktiga och kortsiktiga och är kopplade till 
konkreta insatser. De ligger även i linje med de förslag som Ung Livsstil 
föreslog i sin studie.

1. Att stärka unga till läsning och lärande
• Att öka antalet läsfrämjande insatser 
• Att skapa fler studieplatser

2. Att nå bredare målgrupper
• Att öka antalet samarbeten med andra aktörer 
• Att utveckla en digital plattform som inkluderar unga

Planerade och pågående insatser
• Samverkan med fritidsgården Mega kring läsfrämjande insatser har 

påbörjats, där böcker tillhandahålls på fritidsgården utifrån ett 
specifikt urval kopplat till ungdomars intressen och behov. Att koppla 
aktiviteter till böcker och läsande ligger i en planeringsfas. 

• Antalet studieplatser har ökat genom en förbättring av den fysiska 
miljöns utformning. Något som också är aktuellt i samband med att 
det byggs studentlägenheter i Vallentuna.

• Genom bokcirklar, kreativt skrivande och lovaktiviteter erbjuder 
biblioteket kontinuerligt läsfrämjande insatser för ungdomar.

• Biblioteket har en ny digital plattform. Ett arbete som pågår och som 
bidrar till en mer målgruppsanpassad kommunikation.

Kulturskola

Resultat 
• 9 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna mellan 6-19 år i 

Vallentuna kommun deltar i kulturskolans verksamhet. 
• 25 procent av eleverna i kulturskolan tillhör ålderskategorin 13-15 år.
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• En ökning har skett mellan åren 2015 till 2019 med 2 procent bland 
pojkar och 11 procent bland flickor som uppger att de vill ta del av 
kulturskolans verksamhet en dag i veckan. 

• Den största minskning av antalet elever sker från 15 års ålder, där 
antalet elever mellan 16-18 år utgör 10 procent av kulturskolans totala 
elevantal. Endast 0,3 procent tillhör ålderskategorin 19 år.  

• Ungdomar med höga betyg är överrepresenterade i kulturskolan. 
• Ganska jämn könsfördelning mellan ungdomar som spelar 

instrument.
• Flickor är överrepresenterade i dans, teater, musikal och bild.
• Både pojkar och flickor efterfrågar längre lektionstider och en öppen 

verksamhet för eget skapande och för att spela olika instrument.
• Pojkar efterfrågar kurser i dataspelsutveckling
• Både flickor och pojkar efterfrågar kurser i filmproduktion.  

Mål och strategi
Målen är uppdelade på långsiktiga och kortsiktiga och är kopplade till 
konkreta insatser. De ligger även i linje med de förslag som Ung Livsstil 
föreslog i sin studie.

1. Att erbjuda ett mer jämlikt kursutbud
• Att samarbeta med interna och externa aktörer för att nå bredare 

målgrupper.
2. Att skapa en jämnare åldersfördelning

• Att öka andelen aktiviteter för eget skapande.

Planerade och pågående insatser
Under hösten 2021 genomförs dialoger med ungdomar mellan 16-19 år inom 
ramen för det statsfinansierade projektet Gränslös kulturskola. Ett 
samverkansprojekt där Vallentuna kommun ingår tillsammans med sex andra 
kommuner i Stockholms län. I dialog med ungdomarna vill projektet hitta nya 
sätt att forma framtidens kulturskola kring undervisning och eget skapande. 
Resultatet från dialogerna kan sen ligga till grund för kulturskolans planerade 
insatser kring utformandet av en öppen verksamhet för unga i Vallentuna.

Under våren 2022 planerar kulturskolan att genomföra egna dialoger som 
kompletterar resultatet från projektet Gränslös kulturskola. Idén med en 
öppen verksamhet är att ungdomar ska kunna komma dit en gång i veckan för 
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eget skapande. Verksamheten ska baseras på delaktighet och fritt skapande 
men där det finns vuxna kompetenser som resurser. Syftet med en öppen 
verksamhet är att arbeta med bredden i kulturskolan, där ungdomar ges 
möjlighet att utöva kultur och prova på olika kulturuttryck. Det kan fungera 
som ett sätt att få ungdomar att fortsätta utöva kultur högre upp i åldrarna, 
eller att få dem att prova på för att sen söka sig till kulturskolans ordinarie 
verksamhet. Det är även ett sätt att nå ut till ungdomar från andra 
socioekonomiska bakgrunder. I den öppna verksamheten kan det finnas 
möjlighet utifrån det som ungdomar efterfrågar till exempel att konstruera 
dataspel eller producera film. 

Under hösten 2022 är det planerat att starta ett pilotprojekt kring öppen 
verksamhet. Detta sker i samband med att eventuellt nya lokaler öppnar för 
delar av kulturskolan och utifrån en reviderad uppdragsbeskrivning för 
verksamheten. 
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